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ความเห็นของบีเอสเอเรื่องร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
เรียนท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ตามที่ข้าพเจ้า ได้มหี นัง สือ ลงวัน ที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อ ง “ขอพบเพือ่ เรียนเสนอความเห็นเกีย่ วกับ ร่ าง
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์” นัน้
1
ในนามของบีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (“บีเอสเอ”) และสมาชิกของบีเอสเอ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณที่
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้กรุณาให้โอกาสในการแสดงความเห็นและข้อแนะนํ าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
0

1

บีเอสเอ | กลุ่มพัน ธมิต รซอฟต์ แวร์ (www.bsa.org) เป็ น หน่ ว ยงานชัน้ นํ าที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้แ ทนในการรัก ษาสิทธิประโยชน์ ข องอุ ต สาหกรรม
ซอฟต์แวร์ในทั ่วโลกต่อรัฐบาลและในตลาดระดับสากล สมาชิกของบีเอสเอเป็ นบริษทั ต่างๆ ทีส่ ร้างสรรค์นวัตกรรมทีท่ นั สมัยทีส่ ุดของโลก ซึง่ นําเสนอ
โซลูช ั ่นซอฟต์แวร์ทผ่ี ลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ในยุคปั จจุบนั บีเอสเอมีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ทก่ี รุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการ
ดําเนินการในกว่า 60 ประเทศทั ่วโลก โดยเป็ นผู้รเิ ริม่ โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อรณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ท่ถี ูกกฎหมาย และ
สนับสนุนนโยบายสาธารณะทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีและขับเคลือ่ นให้เศรษฐกิจดิจทิ ลั เติบโต
สมาชิ ก ของบี เ อสเอรวมถึ ง บริษั ท Adobe, Akamai, Amazon Web Services, Apple, Autodesk, AVEVA, Bentley Systems, Box, Cadence,
Cisco, CNC/Mastercam, DataStax, DocuSign, IBM, Informatica, Intel, MathWorks, Microsoft, Okta, Oracle, PTC, Salesforce, Siemens
PLM Software, Slack, Splunk, Symantec, Synopsys, Trend Micro, Trimble Solutions Corporation, Twilio และ Workday
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บีเอสเอขอแสดงความชื่นชมต่อรัฐบาลไทย สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และสํ า นั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) สํ า หรับ ความพยายามครัง้ สํ า คัญ ที่
ดําเนินการเพื่อให้แน่ ใจว่าประเทศไทยมีกรอบกฎหมายทีเ่ ข้มแข็งเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ น
ส่วนตัว ตลอดจนจัดการและระงับยับยัง้ ภัยคุ กคามทางไซเบอร์ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ กรอบกฎหมายที่ม ี
ประสิทธิภาพสําหรับการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วามยืดหยุน่
อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมันซึ
่ ่งเป็ นสิง่ จําเป็ นในการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่าง
เต็มทีใ่ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิ ลั อีกทัง้ สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการและเทคโนโลยีต่างๆ ทีจ่ ะช่วยผลักดัน
ให้บรรลุตามเป้ าหมายและความเร่งด่วนของ Thailand 4.0 ได้โดยตรง
ก่ อนหน้ านี้ ข้าพเจ้าได้มหี นังสือถึงกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ
แสดงความกังวลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้แนบสําเนาไปพร้อมกับหนังสือของข้าพเจ้าถึงสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2562
แล้ว โดยหนังสือดังกล่าวสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ทล่ี งิ ค์ต่อไปนี้
•

ความเห็น ของบีเ อสเอเรื่อ งร่ า งพระราชบัญ ญัติก ารรัก ษาความมัน่ คงปลอดภัย ไซเบอร์ (30
พฤศจิกายน 2561) 2
ความเห็นของบีเอสเอเรื่องร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (12 ตุลาคม
2561) 3
ความเห็นเพิม่ เติมของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ไซเบอร์ (21 พฤษภาคม 2561) 4
ความเห็นของภาคอุตสาหกรรมในเรื่องร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
(17 เมษายน 2561) 5 และ
ความเห็นของบีเอสเอเรือ่ งร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (6 พฤษภาคม
2558) 6
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ความเห็นที่แสดงไว้ในหนังสือข้างต้นนี้สามารถนํ ามาปรับใช้ได้กบั ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ฉบับปั จจุบนั เช่นกัน อย่างไรก็ด ี ข้าพเจ้าขอเรียนยํ้าต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติถงึ ประเด็น
สําคัญทีบ่ เี อสเอและสมาชิกยังคงมีความกังวลดังต่อไปนี้
1. กรอบกฎหมายในเรื่ อ งกระบวนการที่ ช อบด้ ว ยกฎหมายและการอุท ธรณ์ ส ามารถปรับ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง กว่ า นี้ ไ ด้ การกํ า หนดให้ห น่ ว ยงานเอกชนมีห น้ า ที่ใ ดๆ และการให้อํ า นาจในการ
ตรวจสอบแก่หน่ วยงานของรัฐ (หรือหน่ วยงานอื่นใด) ต้องได้รบั คําสังหรื
่ อหมายศาลทีช่ อบด้วยกฎหมาย
2

https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/en11302018BSACommentsCybersecurityBill15November2018.pdf
https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/10122018EN_BSACommentsCybersecurityBillwith%20Annexes.pdf
4 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/05212018enJointBSA_USABC_SupplementalCommentsThaiCybersecurityBill.pdf
5 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/05212018enJointBSA_USABC_SupplementalCommentsThaiCybersecurityBill.pdf
6 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/05062015SubmissionCybersecurityBill_EN_DeputyPrimer.pdf
3
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และมีผลผูกพัน โดยหน่ วยงานเอกชนต้องมีสทิ ธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคําสังหรื
่ อหมายศาลนัน้ ได้ นอกจากนี้
คําสังหรื
่ อหมายศาลนัน้ จะใช้บงั คับได้เฉพาะกับบริษทั ที่เป็ นผู้ดําเนินการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
สําคัญในประเทศไทยเท่านัน้ การกําหนดหน้ าที่ใดๆ ให้กบั หน่ วยงานเอกชน และการให้อํานาจใดๆ แก่
หน่ ว ยงานของรัฐ (หรือ หน่ ว ยงานอื่นใด) ต้อ งมีค วามชัด เจน สามารถอุ ทธรณ์ ไ ด้ และได้ส ดั ส่ว นตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนัน้ การกําหนดให้ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
มีบทบัญญัตใิ นเรือ่ งต่อไปนี้จงึ จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็ นอย่างยิง่
เอ. กําหนดให้ศาลมีอํานาจในการออกคําสังต่
่ อบริษทั ทีเ่ ป็ นผูด้ ําเนินการจัดการโครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศ (ไม่ว่าเป็ นบริษทั ของภาครัฐหรือเอกชน) ไม่ใช่ต่อผูใ้ ห้บริการ
บี.

สิทธิในการอุ ทธรณ์ คําสังควรครอบคลุ
่
มถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ทงั ้ หมด ไม่ว่าจะมีระดับความ
รุนแรงเพียงใดก็ตาม

ซี.

ควรมีหน่ วยงานอิสระทีท่ ําหน้าทีใ่ นการกํากับดูแลการใช้อํานาจของคณะกรรมการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (“กปช.”)

นอกจากนี้ บทบัญญัตใิ ดๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้อย่างกว้างและครอบคลุมทุกกรณี (เช่น มาตรา 66) ซึง่ ให้อํานาจ
อย่างไม่จาํ กัดแก่หน่ วยงานของรัฐหรือหน่ วยงานอื่นนัน้ ควรตัดออก อํานาจ หน้าที่ หรือสิทธิใดๆ ตามร่าง
พระราชบัญ ญัติก ารรัก ษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ค วรจะกํ าหนดไว้อ ย่างชัด เจน และควรมีก าร
ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม อีกทัง้ ได้สดั ส่วนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2. การรับรอง มาตรฐาน หรื อ ประมวลจริ ย ธรรมที่ จดั ทํา ขึ้ น ต้ อ งสอดคล้ องกับวิ ธี ปฏิ บตั ิ ที่ ดี แ ละ
มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ สากลยอมรับ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ได้
กล่าวถึงแนวทาง ประมวลจริยธรรม แนวปฏิบตั ิ กรอบมาตรฐาน และเอกสารอื่นๆ ทีจ่ ดั ทําขึน้ เพื่อใช้เป็ น
แนวทาง (เช่น ถ้อยคําในมาตรา 53 ในร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับปั จจุบนั ซึ่งเรียกรวมกันว่า “กรอบ
มาตรฐาน”) การทีก่ รอบมาตรฐานและวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี จี ะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ ควรต้องจัดทํา
ขึน้ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยทีภ่ าคเอกชนนํากรอบมาตรฐานและวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี เี หล่านัน้ ไปใช้เอง
ด้วยความสมัครใจ และควรต้องเป็ นกรอบมาตรฐานและวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที เ่ี ป็ นที่ยอมรับในทัวโลก
่
วิธปี ฏิบตั ิ
และกรอบมาตรฐานใดๆ ที่ประเทศไทยจะได้จดั ทําขึน้ ควรเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับวิธจี ดั การความ
เสี่ยงที่ใช้อยู่ในอุ ตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงมาตรฐานในกลุ่ม ISO/IEC 27000 หรือกรอบมาตรฐานสําหรับ
โครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี
แห่งชาติ [แห่งสหรัฐอเมริกา] (NIST) 7
6

3. ประเภทของข้อมูลที่ ได้ รบั การยกเว้ นไม่ต้องถูกเปิ ดเผย ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ควรกําหนดประเภทของข้อมูลทีไ่ ด้รบั การยกเว้นไม่ต้องถูกเปิ ดเผย เช่น ข้อมูลอันเป็ น

7

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf
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ความลับหรือข้อมูลทีอ่ าจละเมิดสิทธิอ่นื ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทีห่ ากเปิ ดเผยจะเป็ นการขัดกับ
การปกป้ องสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือความลับทางการค้า
4. ความหมายของ “โครงสร้างพื้นฐานสําคัญ” และ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ควรสอดคล้องกับวิ ธี
ปฏิ บตั ิ ของสากล ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ฉบับปั จจุบนั ได้ให้คํานิยาม
ของ “โครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ” “หน่ วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ” และ
“ภัยคุกคามทางไซเบอร์” ไว้ อย่างไรก็ด ี ข้าพเจ้าขอเรียนเสนอว่าคํานิยามเหล่านี้ในร่างพระราชบัญญัตฯิ
ควรสอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ขิ องสากล โดยให้ความหมายหรือคําจํากัดความไว้ดงั นี้
เอ. โครงสร้างพื้นฐานที่ สาํ คัญ “ทรัพย์สนิ บริการ และระบบ ไม่ว่าทีจ่ บั ต้องได้หรือเสมือนจริง ทีห่ าก
ถูกทําลาย ถูกทําให้เสียหาย หรือไม่สามารถใช้การได้เป็ นระยะเวลานานแล้ว จะส่งผลกระทบในวง
กว้างต่อความมันคงของชาติ
่
สาธารณสุข ความปลอดภัยของประชาชน ความมันคงด้
่
านเศรษฐกิจ
ของชาติ หรือการปฏิบตั งิ านหลักของหน่ วยงานในระดับท้องถิน่ หรือระดับชาติ” ทัง้ นี้ ในการกําหนด
ว่าโครงสร้างพืน้ ฐานใดเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญนัน้ กปช. ควรพิจารณาจากความสําคัญ ความ
จําเป็ นต่อระบบอื่น และระดับความเสีย่ ง
บี.

“หน่ วยงาน” โครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ ควรหมายถึงเฉพาะหน่ วยงานทีม่ อี ํานาจ
ในการควบคุมโครงสร้างพืน้ ฐานที่สําคัญได้จริง หรือมีความรับผิดชอบในโครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญ
ทางสารสนเทศเท่านัน้ โดยในทางกฎหมายแล้วหน่ วยงานเหล่านี้จะเป็ นเจ้าของทรัพ ย์สนิ ที่เ ป็ น
โครงสร้างพืน้ ฐานสําคัญทางสารสนเทศ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
ควรระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “เครือ่ งคอมพิวเตอร์” และ “ระบบคอมพิวเตอร์” ทีไ่ ม่มสี ่วนใดส่วนหนึ่งอยู่
ในประเทศไทยจะไม่ถอื เป็ นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น องค์กรระหว่าง
ประเทศที่ม ีสํ า นั ก งานในประเทศไทยอาจได้ร บั การสนั บ สนุ น ทางโครงสร้า งพื้น ฐานและระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ไ ม่ ม ีส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง อยู่ ใ นประเทศไทยเลย การกํ า หนดให้ เ ครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวเป็ นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศอาจเป็ น
การขัดแย้งกับแผนการกํากับดูแลของประเทศอื่นได้

ซี.

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อยู่ในระดับร้ายแรง หมายความว่า “เหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ทท่ี าํ ให้
o

o

มีก ารเข้าถึง ข้อ มูล โดยไม่ไ ด้รบั อนุ ญ าต หรือ มีก ารถู ก ปฏิเ สธไม่ใ ห้เ ข้าถึง ข้อ มูล หรือ มีก าร
ทําลาย ลบ ปรับเปลีย่ น หรือระงับข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต่อการทํางานของโครงสร้างพืน้ ฐานที่สําคัญ
หรือ
การควบคุมการปฏิบตั ิก ารหรือการควบคุ มทางเทคนิค ที่จําเป็ นต่ อความปลอดภัยหรือ การ
ทํางานของโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญถูกโจมตี”

5. ช่ วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวันที่ ตรากฎหมายขึ้นกับวันที่ มีผลบังคับใช้ ควรห่ างกันอย่างน้ อยสองปี
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ไม่ควรมีผลย้อนหลัง
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6. นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าขอเรียนเสนอว่า ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ควรใช้บงั คับเฉพาะกับองค์กรและผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศที่
ดําเนิ นการหรือควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่อยู่ในประเทศไทยเท่านัน้
สําหรับร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บีเอสเอได้มหี นังสือถึงกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมและคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อแสดงความกังวลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครอง
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลฉบับก่ อ นๆ ซึ่ง ข้าพเจ้าได้แ นบสําเนาไปพร้อ มกับ หนัง สือ ของข้าพเจ้าถึง สภานิ ติบ ัญ ญัติ
แห่งชาติ ฉบับวันที่ 11 มกราคม 2562 แล้วเช่นกัน หนังสือดังกล่าวสามารถเข้าถึงทางออนไลน์ได้ทล่ี งิ ค์ต่อไปนี้
•

ความเห็นของบีเอสเอเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (6 กุมภาพันธ์ 2561) 8

•

ความเห็นของบีเอสเอเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ม ี
การเสนอเพิม่ เติม (4 สิงหาคม 2560) 9 และ

7

8

•

ความเห็นของบีเอสเอเกีย่ วกับร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (23 มีนาคม 2558) 10
9

ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั มีบทบัญญัตทิ ด่ี ขี น้ึ กว่าร่างฉบับก่อนๆ อันทําให้การ
คุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของประชาชนไทยมีความเข้มแข็งขึน้ อย่างไรก็ด ี ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลฉบับนี้ยงั คงมีบทบัญญัติใ นหลายเรื่องที่อ าจสร้างภาระเกินควรและอาจสร้างความกํ ากวมในแง่
กฎหมายต่ อ อุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ข้า พเจ้า จึง ขอเรีย นเสนอความเห็ น และข้อ เสนอแนะสํ า หรับ ร่ า ง
พระราชบัญ ญัติคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลฉบับ วัน ที่ 28 ธัน วาคม 2561 ซึ่ง ได้แ นบมาพร้อ มหนั ง สือ นี้
(ภาคผนวก)
เพื่อให้แน่ ใจว่าผูบ้ ริโภคและภาคธุรกิจจะสามารถไว้วางใจและได้รบั ประโยชน์สูงสุดจากนวัตกรรมทีข่ บั เคลื่อน
ด้วยข้อมูล เช่น ปั ญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Internet of
Things) ได้ สมาชิกบีเอสเอได้ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ในเรือ่ งการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภคและ
ความต้องการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ท่มี ปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมาชิกของบีเอสเอเอง
เป็ นผูจ้ ดั ให้เทคโนโลยีท่จี ําเป็ นสําหรับการคุ้มครองความปลอดภัยของสารสนเทศในระบบและเครือข่ายต่ างๆ
ตลอดจนของบุคคลอีกด้วย
บีเอสเอขอขอบพระคุณที่รฐั บาลไทยได้จดั ให้มกี ระบวนการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยเพื่อ จัด ทําร่ าง
พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ ทัง้ นี้ บี
เอสเอได้ทาํ งานอย่างใกล้ชดิ กับรัฐบาลในทัวโลกในเรื
่
อ่ งเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและกฎหมายด้านการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บีเอสเอจึงขอเรียนว่าการจัดทํา บังคับใช้ และ
ดําเนินการตามระเบียบและข้อกําหนดในเรื่องการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ใ่ี ช้ในระดับสากลเป็ นเรือ่ งทีส่ มควรอย่างยิง่
8

https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/02062018BSASubmissionThaiPersonalDataProtectionBill.pdf
https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/08042017BSACommentsrePersonalDataProtBill.PDF
10 https://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Data/03232015BSASubmissiononThaiPersonalDataProtectionAct_EN.PDF
9
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ข้าพเจ้าหวังว่าความเห็นของบีเอสเอจะเป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการฯ และสมาชิกรัฐสภาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตทิ งั ้ สองฉบับนี้เพื่อตราขึน้ เป็ นกฎหมายต่อไป
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือความเห็นประการใด กรุณาติดต่อผูแ้ ทนในประเทศไทยของบีเอสเอ นางสาววารุณี รัชตพัฒนากุล ได้ทห่ี มายเลข +668-1840-0591 หรือ varuneer@bsa.org
บีเอสเอขอขอบพระคุณทีท่ ่านสละเวลาพิจารณาในเรือ่ งนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชือ่ )
ดร. เจเร็ด วิลเลียม แร้กแลนด์
ผูอ้ ํานวยการอาวุโส ฝ่ ายนโยบาย ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
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ภาคผนวก ความเห็นของบีเอสเอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บีเ อสเอขอขอบพระคุ ณ ที่ร ฐั บาลไทยและสภานิ ติบ ัญ ญัติแ ห่ ง ชาติไ ด้เ ปิ ด รับ ฟั ง ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ร่ าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบีเอสเอได้เฝ้ าติดตามการจัดทําร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใกล้ชดิ และทํางานร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และรูส้ กึ ซาบซึ้งที่การจัดทําร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวเป็ นไป
อย่างโปร่งใส
สมาชิกของบีเอสเอเป็ นบริษทั แนวหน้ าด้านนวัตกรรมที่ขบั เคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้
คลาวด์คอมพิวติง้ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนการเรียนรูข้ องเครือ่ ง (Machine learning) และนวัตกรรมเทคโนโลยี
และบริการอื่นๆ ทีผ่ ลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้วยเหตุน้ี สมาชิกของบีเอสเอจึงตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมันในบริ
่
บทออนไลน์ อันทําให้สมาชิกของบีเอสเอล้ว นมี
ความมุง่ มันที
่ จ่ ะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจต่างๆ
บีเอสเอและสมาชิกของบีเอสเอเห็นว่าการตรากฎหมายที่มปี ระสิทธิภาพซึ่งรวมประเด็นต่ างๆ ในเรื่องการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นก้าวสําคัญทีแ่ สดงถึงความพยายามของประเทศไทยในการใช้เศรษฐกิจดิจทิ ลั ใน
การผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจและการสร้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจําเป็ นต้องมี
กรอบกฎหมายทีม่ คี วามชัดเจนและยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม อันจะคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของผูบ้ ริโภคได้โดย
ทีไ่ ม่ขดั ขวางการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศ ซึง่ เป็ นดังเส้
่ นเลือดทีห่ ล่อเลีย้ งเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21
บีเอสเอได้เรียนเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเดือนกุ มภาพันธ์
2561 โดยมีความมุ่งหมายทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้ ซึง่ ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับปั จจุบนั นี้มบี ทบัญญัตทิ ่ดี ี
ขึ้น กว่ า ฉบับ ก่ อ นๆ อัน จะทํ า ให้ ก ารคุ้ ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของประชาชนชาวไทยจะเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ด ี ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ยงั มีบทบัญญัตหิ ลายเรื่องที่
อาจก่อให้เกิดภาระเกินสมควรและสร้างความกํากวมในแง่กฎหมายต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในการเสนอ
ความเห็นในครัง้ นี้ มีขอ้ กังวลและประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้
1.

ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลควรกําหนดมาตรฐานความรับผิดของผูค้ วบคุมข้อมูลและ
ผู้ป ระมวลผลข้อ มูล ไว้อ ย่ า งชัด เจน โดยอนุ ญ าตให้ส ามารถผลัก ความรับ ผิด โดยอาศัย สัญ ญาได้
กล่าวคือ ผู้ควบคุมข้อมูลควรเป็ นบุคคลที่มหี น้ าที่หลัก ในขณะที่ผู้ประมวลผลข้อมูลเพียงปฏิบตั ิตาม
คําสังตามสั
่
ญญาทีจ่ ดั ทําขึน้

2.

ควรให้คําจํากัดความของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจและข้อมูลทีถ่ ูกทําให้ไม่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้โดยมีการใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการ
ในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะลดความเสีย่ งให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้อกี ครัง้
นัน้ ไม่ควรถือเป็ นข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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3.

การกําหนดหลักการให้ผูค้ วบคุมข้อมูลแจ้งข้อมูลและได้รบั ความยินยอมทําให้เกิดความชัดเจนได้ แต่
ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควรมีความยืดหยุ่นโดยให้ผคู้ วบคุมข้อมูลตัดสินเองได้ว่า
การใช้หลักการเหล่านี้ควรดําเนินการอย่างไรจึงจะเป็ นวิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุด

4.

ข้อกําหนดเรือ่ งการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้บรรลุตามเป้ าหมายของ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่กลับขัดขวางการประกอบธุรกิจและทําให้การจัดให้บริการมีต้นทุน
สูงขึน้ ข้อกําหนดเรื่องมาตรฐานทีเ่ พียงพอและเงื่อนไขอื่นๆ ของการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศที่จะ
กํ า หนดให้ม ีนั น้ ควรมีค วามสอดคล้อ งให้ม ากที่สุ ด กับ กลไกที่ม ีอ ยู่ต ามกรอบกฎหมายในเรื่อ งการ
คุม้ ครองข้อมูลของประเทศทีเ่ ป็ นตลาดสําคัญๆ

5.

ข้อกําหนดการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลควรมุ่งเน้ นไปที่การช่วยให้เจ้าของข้อมูลพ้นจาก
ความเสียหาย และไม่ควรขัดขวางการดําเนิ นการของธุ รกิจเมื่อเกิดเหตุ ด้านการรักษาความมันคง
่
ปลอดภัย นอกจากนี้ กฎหมายควรมีกลไกทีช่ ่วยกระตุ้นให้มกี ารปฏิบตั ติ าม เช่น กําหนดให้มขี อ้ ยกเว้น
ของหน้ า ที่ใ นการแจ้ง เหตุ ก ารละเมิด หากผู้ ม ีห น้ า ที่ร กั ษาข้อ มูล นั น้ ได้ใ ช้ ม าตรการในองค์ก รและ
มาตรการทางเทคนิคทีเ่ พียงพอ (เช่น มีการเข้ารหัสทีซ่ บั ซ้อน) เพื่อทําให้ขอ้ มูลนัน้ ไม่สามารถนํ าไปใช้
ได้แล้ว

6.

เด็กควรได้รบั การคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้น แต่การกําหนดอายุของบุคคลที่ต้องได้รบั การคุ้มครองที่
สูงขึน้ ไว้ท่ี 20 ปี ไม่สอดคล้องกับวิธกี ารในทัวโลกที
่
ใ่ ช้เพื่อรักษาความเป็ นส่วนตัวของเด็ก การกําหนด
อายุของเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การคุม้ ครองในระดับสูงขึน้ ไว้ท่ี 13 ปี จะสามารถให้การคุม้ ครอง
ที่เพียงพอสําหรับเด็กวัยเยาว์ซ่งึ มีความเปราะบางเป็ นพิเศษได้ ในขณะที่ทําให้ผู้เยาว์ท่โี ตกว่าได้รบั
ประโยชน์จากบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย

7.

การบัญญัตสิ ทิ ธิของผูบ้ ริโภค เช่น สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตนและสิทธิคดั ค้านการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย่ วกับตน เป็ นการเพิม่ การคุม้ ครองให้แก่ผบู้ ริโภคได้ อย่างไรก็ด ี การที่
จะทําให้การใช้สทิ ธิเหล่านี้สามารถกระทําได้ในทางปฏิบตั ิ ควรต้องมีการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชดิ กับ
ภาคเอกชนในการจัดทําแนวทาง ประกาศ และกฎหมายลําดับรอง

8.

หลัก เกณฑ์ท่ีทํ า ให้ม คี วามจํา เป็ น ต้ อ งจัด ให้ม ีก ารแต่ ง ตัง้ เจ้า หน้ า ที่คุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลควร
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่นๆ และใช้กบั ผูค้ วบคุมข้อมูลหรือผู้
ประมวลผลข้อมูลทีก่ ระทํากิจกรรมหลักเกี่ยวกับการตรวจสอบในเชิงระบบเป็ นประจําของเจ้าของข้อมูล
จํานวนมากเท่านัน้ นอกจากนี้ ในร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลควรกําหนดให้ชดั เจนว่า
เจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่จําเป็ นต้องอยู่ในประเทศไทย และเครือกิจการเดียวกันสามารถ
แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้ เพียงรายเดียวก็ได้

9.

การทีค่ ณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (คณะกรรมการ) และสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (สํานักงาน) กระทําการในลักษณะทีย่ ุตธิ รรม โปร่งใส และเป็ นมาตรฐานเป็ นเรื่องที่
สําคัญยิง่ อีกทัง้ อํานาจของคณะกรรมการและสํานักงานควรจํากัดอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนที่
เกีย่ วข้องกับการใช้รา่ งพระราชบัญญัตนิ ้แี ละการดําเนินการตรวจสอบ
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10.

โทษและทางแก้ไขเยียวยาที่มปี ระสิทธิภาพเป็ นองค์ประกอบสําคัญของกรอบกฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล แต่การกําหนดให้มโี ทษทางอาญาและความรับผิดเป็ นการส่วนตัวไม่ได้สดั ส่ว นกับ
ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายในบริบทของกฎหมายนี้ ไม่สอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ากลยอมรับ
อีกทัง้ อาจระงับการดําเนินการประมวลผลข้อมูลทีเ่ ป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายได้

11.

ขอบเขตการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัตฯิ ควรจํากัดอยู่ท่นี ิติบุคคลหรือกิจกรรมที่มคี วามเกี่ยวข้อง
ใกล้ชดิ อย่างเพียงพอกับประเทศไทยเพื่อให้แน่ ใจว่าจะสามารถบังคับสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12.

ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมระหว่างวันที่ตราพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับวันที่มผี ลบังคับใช้
ควรห่างกันไม่น้อยกว่าสองปี เพื่อให้มชี ่วงเปลีย่ นผ่านทีร่ าบรื่นทัง้ ต่อบุคคล ธุรกิจ และหน่ วยงานของรัฐ

บีเอสเอขอเรียนอธิบายความเห็นและข้อเสนอแนะโดยละเอียดเพื่อให้ท่านพิจารณาดังต่อไปนี้
การแยกความแตกต่ างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูล (มาตรา 37, 39,
75-76 และ 83-86)
ในเบือ้ งต้น บีเอสเอได้เน้นถึงประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการให้คําจํากัดความทีบ่ เี อสเอยังคงมีความกังวลอย่างยิง่
นัน่ ก็คอื ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ยงั คงมีความไม่ชดั เจนระหว่าง “ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล” (ผู้ควบคุมข้อมูล) กับ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (ผู้ประมวลผลข้ อมูล) การแบ่งความ
รับผิดชอบและความรับผิดระหว่างผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลนัน้ เป็ นเรือ่ งจําเป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่าการ
จัดจ้างบุคคลภายนอกให้ทํางานให้ (Outsourcing) ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ทิ แ่ี พร่หลายนัน้ จะไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ในภาพรวมของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
บุคคลที่มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (เจ้าของข้อมูล) ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูล ไม่ใช่ผู้
ประมวลผลข้อมูล โดยผูป้ ระมวลผลข้อมูลเป็ นผูเ้ ก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสังหรื
่ อใน
นามของผูค้ วบคุมข้อมูล อันเป็ นหน้าทีต่ ามสัญญาระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลกับผู้ควบคุมข้อมูล ด้วยเหตุน้ี ผู้
ควบคุมข้อมูลจึงควรเป็ นบุคคลหลักทีม่ คี วามรับผิดชอบและหน้าทีใ่ นการดําเนินการให้แน่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและข้อกําหนดทีใ่ ช้บงั คับเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ผูป้ ระมวลผลข้อมูลควรมีหน้าทีเ่ พียง
ปฏิบตั ติ ามคําสังของผู
่
ค้ วบคุมข้อมูลและดูแลให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีต่ นประมวลผลในนามของผูค้ วบคุมข้อมูลนัน้
มีความมันคงปลอดภั
่
ย ความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระมวลผลข้อมูลกับผูค้ วบคุมข้อมูลควรเป็ นไปตามสัญญา
การกําหนดให้ผปู้ ระมวลผลข้อมูลมีความรับผิดโดยตรง ความรับผิดร่วมกันหรือแยกกัน หรือความรับผิดอื่นๆ
อาจก่ อ ให้เ กิด ผลที่ไ ม่ ป ระสงค์ใ ห้เ กิด ขึ้น ได้ห ลายประการ อีก ทัง้ เป็ น การบัน่ ทอนความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างผู้
ประมวลผลข้อมูลกับผูค้ วบคุมข้อมูล และทําให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและการบังคับสิทธิท่ี
ไม่ควรต้องเกิดขึน้ นอกจากนี้ยงั อาจส่งผลต่อการลงทุนและนวัตกรรมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล และการจัด
จ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
เพื่อแบ่งแยกหน้าทีข่ องผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลอย่างชัดเจน บีเอสเอขอเรียนเสนอให้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติมดังนี้
หน้า 9 จาก 33 หน้า

(คําแปล)
•

แก้ไขเพิม่ เติมเกี่ยวกับ “หน้าที”่ ของผูป้ ระมวลผลข้อมูลในมาตรา 39 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรือ่ ง
ความรับผิดของผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูล

•

ตัดข้อกําหนดในส่วนของ “ผูป้ ระมวลผลข้อมูล” ทีค่ วรเป็ นข้อกําหนดสําหรับ “ผูค้ วบคุมข้อมูล” ตลอด
ทัง้ ร่างพระราชบัญญัตฯิ ออก

ข้อเสนอแนะข้างต้นนี้เป็ นไปตามเหตุผลดังต่อไปนี้
I. การแก้ไขเพิ่ มเติ มในมาตรา 39 ที่เรียนเสนอ
มาตรา 39 แห่งร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้
ควบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูล อีกทัง้ ทําให้ผคู้ วบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลมีความรับผิดร่วมกัน
โดยการบัญญัตวิ ่า
“...ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ไม่ปฏิบตั ติ าม (1) สําหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด ให้ถอื ว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการ
เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ”
นอกจากนี้ ถ้อ ยคําในร่างพระราชบัญ ญัติฯ ฉบับปั จจุบนั นี้ ข ดั แย้งอย่ างเห็นได้ชดั กับคํา จํากัด ความของผู้
ประมวลผลข้อมูลในมาตรา 6 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “... ทัง้ นี้ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลซึง่ ดําเนินการดังกล่าวไม่เป็ นผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
บีเอสเอขอเรียนเสนอว่ามาตรา 39 ควรแก้ไขเพิม่ เติมดังนี้
(เอ) ตัดข้อความส่วนหลังของอนุมาตรา (1) ออก เนื่องจากผูป้ ระมวลผลข้อมูลอาจไม่ทราบถึงลักษณะ
ของข้อมูลทีจ่ ดั ให้แก่ตน การให้ความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลที่
ผู้ควบคุมข้อมูลจัดให้มขี น้ึ หรือข้อกําหนดโดยเฉพาะเจาะจงตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนัน้ ผู้
ควบคุมข้อมูลควรรับผิดชอบในการดําเนินการให้มนใจได้
ั่
ว่าคําสังที
่ ต่ นมีต่อผูป้ ระมวลผลข้อมูลไม่ขดั ต่อ
หน้าทีใ่ ดๆ ทีม่ ตี ามกฎหมาย การกําหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบและยืนยันว่า
คําสังของผู
่
ค้ วบคุมข้อมูลเป็ นคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายเป็ นข้อกําหนดทีไ่ ม่สมเหตุสมผลและไม่สามารถ
นํ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เช่น โดยทัวไปแล้
่
วเมื่อผูค้ วบคุมข้อมูลสังให้
่ ผปู้ ระมวลผลข้อมูลประมวลผลข้อมูลที่
ผู้ควบคุมข้อมูลได้เก็บรวบรวม ผู้ประมวลผลข้อมูลจะไม่สามารถตรวจสอบเองได้เลยว่าได้มกี ารขอ
ความยินยอมโดยชอบและแจ้งข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่
(บี) แก้ไขเพิ่ มเติ มอนุมาตรา (2) เพื่อให้หน้ าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลในการรักษาข้อมูลมีความชัดเจน
โดยบีเ อสเอขอเสนอให้ต ัด ข้อ ความต่ อ ไปนี้ อ อก “การสูญ หาย เข้าถึง ใช้ เปลีย่ นแปลง แก้ไ ข หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ” เนื่องจากเป็ นการกํ าหนดหน้ าที่เ กิน
จําเป็ น นอกจากนี้ อนุ มาตรานี้ไม่ควรกําหนดหน้าทีใ่ นการแจ้งเหตุการละเมิดทีน่ อกเหนือไปจากหน้ าที่
ในการแจ้งตามมาตรา 36(4) บีเอสเอจึงขอเสนอให้ตดั ข้อความ “รวมทัง้ แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลทราบถึงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ” ออกด้วย
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(ซี) ตัดอนุมาตรา (3) ออก เนื่องจากการคาดหวังให้ผู้ประมวลผลข้อมูลต้องจัดทําและเก็บรักษาบันทึก
รายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ทีต่ นอาจได้ดําเนินการนัน้ เป็ นเรื่องทีไ่ ม่สมเหตุสมผล
บีเอสเอขอเรียนยํ้าอีกครัง้ หนึ่งว่า ผู้ประมวลผลข้อมูลอาจมีขอ้ มูลเพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับลักษณะของ
ข้อมูลทีต่ นประมวลผลในนามของบุคคลอื่น และในความเป็ นจริงแล้วอาจดําเนินการเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าตน
จะทราบถึงข้อมูลดังกล่าวให้ได้น้อยที่สุดเพื่อเป็ นการรักษาความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริโภคและลูกค้า และข้อมูลของบุคคลเหล่านี้
(ดี) ตัดวรรคสองออก เนื่องจากขัดแย้งและก่อให้เกิด ความสับสนกับคําจํากัดความของผู้ประมวลผล
ข้อมูล ทัง้ นี้ ตามมาตรา 6 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลไม่เป็ นผูค้ วบคุมข้อมูล และกระทําการ “ตามคําสังหรื
่ อใน
นามของ” ผูค้ วบคุมข้อมูล
(อี) เติ มข้ อ ความว่ า “โดยในแต่ ล ะกรณี ตามที ไ่ ด้ ต กลงกับ ผู้ค วบคุม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุค คลไว้ เ ป็ น
หนั งสื อ” ไว้ในส่ วนท้ ายของมาตรา 39 เพื่อให้มคี วามชัดเจนว่าผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผล
ข้อมูลอาจผลักความรับผิดให้แก่กนั ได้ตามสัญญาทีจ่ ดั ทําขึน้
โดยสรุป มาตรา 39 ตามทีเ่ สนอให้แก้ไขเพิม่ เติมปรากฏดังนี้
มาตรา 39

ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้ าทีด่ งั ต่อไปนี้

(1) ดําเนินการเกีย่ วกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสังที
่ ไ่ ด้รบั จากผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ เว้ นแต่ คาํ สังนั
่ น้ ขัดต่ อกฎหมายหรือบทบัญญัติในการคุ้มครองข้อมูลส่ วน
บุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี
(2) จัดให้มมี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยตามสมควรที เ่ หมาะสม เพือ่ รักษาความปลอดภัย
ของข้ อมูลป้ องกันการสูญหาย เข้ าถึง ใช้ เปลี ย่ นแปลง แก้ ไข หรือเปิ ดเผยข้ อมูลส่ วนบุคคลโดย
ปราศจากอํานาจหรือโดยมิ ชอบ รวมทัง้ แจ้งให้ ผ้คู วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการละเมิ ด
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กิ ดขึ้น
(3) จัดทําและเก็บรักษาบันทึ กรายการของกิ จกรรมการประมวลผลข้ อมูลไว้ ตามหลักเกณฑ์
และวิ ธีการทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม (1) สําหรับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลใด ให้ ถือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับ
การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนัน้
โดยในแต่ละกรณี ตามทีไ่ ด้ตกลงกับผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นหนังสือ
II. การตัดข้อกําหนดอื่นๆ เกี่ยวกับผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงในมาตรา 83-86)
ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ผูป้ ระมวลผลข้อมูลไม่ได้มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับเจ้าของข้อมูล และมักไม่ทราบและไม่
มีอํานาจควบคุมข้อมูลทีต่ นประมวลผลตามคําสังหรื
่ อในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล ด้วยเหตุน้ี ผูป้ ระมวลผลข้อมูล
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(คําแปล)

(เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์) จึงไม่อาจทราบอย่างแน่ ชดั ได้ว่าข้อมูลที่ตนกําลังประมวลผลอยู่นัน้ เป็ นข้อมูลส่วน
บุคคล เป็ นข้อมูลที่มคี วามละเอียดอ่อน (ตามมาตรา 26) หรือมีขอ้ มูล “เป็ นจํานวนมาก” (ตามมาตรา 40(2))
หรือไม่ ดังนัน้ การกําหนดให้ผู้ประมวลผลข้อมูลมีความรับผิดทางแพ่งจากการที่ผู้ประมวลผลข้อมูลทําการ
ประมวลผลข้อมูลตามคําสังหรื
่ อในนามของผู้ควบคุมข้อมูล โดยที่ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ตนประมวลผลนัน้ เป็ น
ข้อมูลอะไร จึงเป็ นบทบัญญัตทิ ไ่ี ม่ได้สดั ส่วน เนื่องจากผูป้ ระมวลผลข้อมูลไม่อาจกําหนดระดับความระมัดระวัง
“ตามควร” สําหรับข้อมูลนัน้ ได้ ดังนัน้ บีเอสเอจึงขอแนะนํ าให้ตดั ผู้ประมวลผลข้อมูลออกจากมาตรา 75-76
และตัดมาตรา 83-86 ออกไป เนื่องจากโทษทางแพ่งและทางปกครองในหมวด 6 และหมวด 7 ควรจํากัดอยู่
เพียงผูค้ วบคุมข้อมูลเท่านัน้ ไม่ควรกําหนดสําหรับผูป้ ระมวลผลข้อมูลด้วย
การแก้ไขเพิม่ เติมทีเ่ รียนเสนอในหนังสือฉบับนี้ทม่ี ขี น้ึ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็ นการจํากัดข้อกําหนดต่อผู้
ประมวลผลข้อมูลนัน้ ไม่ได้ค รอบคลุ มบทบัญญัติใ นทุ กมาตรา หากสภานิติบญ
ั ญัติจกั ได้ทบทวนข้อกํ าหนด
ทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับผูป้ ระมวลผลข้อมูลและหลีกเลีย่ งข้อกําหนดต่อผูป้ ระมวลผลข้อมูลทีไ่ ม่สมเหตุสมผล ไม่
จําเป็ น และไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง ในกรณีทส่ี มควรให้ผคู้ วบคุมข้อมูลมีหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ได้นัน้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ทัง้ นี้ เพื่อให้แน่ ใจว่ากฎหมายฉบับนี้จะส่งเสริมให้การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยผู้ควบคุมข้อ มูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ไม่ส่ง ผลเป็ นการจํากัดวิธ ีก ารประมวลผลข้อ มูล เพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล
การให้ คาํ จํากัดความของข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 6) และข้อมูลที่ถกู ทําให้ ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่
เป็ นเจ้ าของ ข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คลได้ (Anonymized data) และ ข้ อมู ล ที่ เป็ นการใช้ นามสมมุ ติ
(Pseudonymized data) (มาตรา 26 และมาตรา 33)
เอ. ข้อมูลติ ดต่ อทางธุรกิ จ และข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่ เป็ นเจ้าของข้อมูลส่ วนบุค คล
ได้/ข้อมูลที่เป็ นการใช้นามสมมุติ ไม่ควรอยู่ในขอบเขตคําจํากัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 6 ได้ให้คาํ จํากัดความของ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ไว้อย่างกว้าง โดยครอบคลุมข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กี่ยวข้องกับ
บุคคลหนึ่งๆ อันทําให้สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับทีแ่ ก้ไขนี้ บีเอสเอสังเกตเห็นว่า คําจํากัดความของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ยกเว้น
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ป็ น “การระบุเฉพาะชือ่ ตําแหน่ ง สถานทีท่ าํ งาน หรือทีอ่ ยูท่ างธุรกิจ” ไว้อกี ต่อไป
การโอนข้อ มู ล ติด ต่ อ ทางธุ ร กิ จ มัก เกิด ขึ้น ในหลายๆ ขัน้ ตอนทางธุ ร กิจ และการใช้ ข้อ มู ล เหล่ า นั ้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการติดต่อทางธุรกิจเป็ นที่ทราบกันโดยปริยายว่าจะเกิดขึน้ หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ
ทางธุรกิจให้แก่กนั นอกจากนี้ ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจนัน้ จะเป็ นของเจ้าของข้อมูลหรือขององค์กรทีจ่ า้ งเจ้าของ
ข้อมูลก็เป็ นประเด็นที่ยงั ไม่ทราบได้แน่ ชดั ด้วยเหตุน้ี คําจํากัดความของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมไปถึงข้อ มูล
ติดต่อทางธุรกิจด้วยนัน้ จะทําให้กจิ กรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจยุง่ ยากขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ
ข้อเสนอแนะ
บีเอสเอขอเรียนเสนอให้นําข้อยกเว้นในเรื่องข้อมูลติ ดต่ อทางธุรกิ จกลับเข้ามาไว้ในคําจํากัดความของ
ข้อมูลส่วนบุคคลในมาตรา 6 ดังนี้
หน้า 12 จาก 33 หน้า

(คําแปล)

“ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า. . . แต่ ไ ม่รวมถึง ข้ อ มูลที ร่ ะบุเฉพาะชื อ่ ตําแหน่ ง สถานที ท่ ํางาน
ข้อมูลติ ดต่ อทางธุรกิ จ หรือที อ่ ยู่ทางธุรกิ จของบุคคลหนึ ง่ ๆ หากเป็ นการใช้ เพือ่ ติ ดต่ อบุคคลนั น้ ๆ
เพือ่ วัตถุประสงค์ทางธุรกิ จเท่านัน้ ”
บี.

ข้อมูลที่ ถกู ทําให้ ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่ เป็ นเจ้ าของข้อมูลส่ วนบุคคลได้ และข้อมูลที่ เป็ น
การใช้นามสมมุติ

มาตรา 26(5)(ง) และมาตรา 33 มีการกล่าวถึงการทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคล
ทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้และการใช้นามสมมุติ แต่รา่ งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้นํา
เงื่อ นไขของกฎหมายในเรื่อ งนี้ ไ ปใช้ก ับบทบัญ ญัติใ นส่ ว นอื่นๆ เช่ น บทบัญ ญัติเ กี่ยวกับหน้ าที่ใ นการแจ้ง
เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการประเมินความเสีย่ ง ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารใช้วธิ กี ารอื่นๆ ทีท่ าํ ให้ไม่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ (De-identification) ซึ่งรวมถึงการทําให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลทีไ่ ม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้และการใช้นามสมมุติ เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อเสนอแนะ
การจูงใจให้มกี ารใช้วธิ กี ารทีท่ ําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้เพื่อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อบุคคลและเศรษฐกิจ ทัง้ นี้เนื่องจากการใช้วธิ กี ารเหล่านี้จะช่วย
ลดผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสีย่ งในเรื่องการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย ใน
ขณะเดียวกัน การใช้ขอ้ มูลที่ถูกทําให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ การใช้นาม
สมมุติ หรือการใช้ขอ้ มูลทีถ่ ูกทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ ในลักษณะทีไ่ ม่ตอ้ ง
อยูภ่ ายใต้กรอบของกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะช่วยส่งเสริมให้มกี ารใช้ขอ้ มูลในวิธที ส่ี ร้างสรรค์ขน้ึ ได้
ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอจึงขอเรียนเสนอให้บญ
ั ญัติไว้อย่างชัดเจนในคําจํากัดความของข้อมูลส่วนบุคคลว่าไม่
รวมถึงข้อมูลที่ ถกู ทําให้ ไม่สามารถเชื่ อมโยงไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ ที่มีการใช้ มาตรการ
ทางเทคนิ คและมาตรการในองค์กรที่ มีประสิ ทธิ ภาพที่ จะลดความเสี่ ยงได้ ตามสมควรที่ จะทําให้ ไ ม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่ เป็ นเจ้าของข้อมูลนัน้ ได้อีกครัง้ ข้อมูลทีถ่ ูกทําให้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ ทีม่ กี ารใช้มาตรการควบคุมตามสัญญา มาตรการคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวและรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ย หรือทัง้ สองอย่าง อันทําให้ลดความเสีย่ งได้ตามสมควรทีจ่ ะทําให้ไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ทีเ่ ป็ นเจ้าของข้อมูลได้อกี ครัง้ นัน้ ไม่ควรอยูใ่ นความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลตามร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่บทบัญญัตทิ ่เี ป็ นข้อกําหนดด้านการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยหรือภาระรับผิดชอบ
(Accountability)
นอกจากนี้ บีเอสเอเห็นว่าในกรณี ที่ได้มีการทําให้ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นข้อมูลที่ ไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ที่ เ ป็ นเจ้ า ของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ การใช้ น ามสมมุ ติ หรื อ การใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถ
เชื่ อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ ทธิ ของเจ้าของ
หน้า 13 จาก 33 หน้า

(คําแปล)

ข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพระราชบัญญัตินี้ควรนํ าเงื่อนไขของกฎหมายนี้ ไปใช้ กบั บทบัญญัติในส่วนอื่ นๆ
ด้วย เช่น บทบัญญัตเิ กีย่ วกับหน้าทีใ่ นการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการประเมินความเสีย่ ง เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ ให้มกี ารใช้วธิ ปี ฏิบตั ดิ งั กล่าว
การแจ้งและการให้ ความยิ นยอม และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามกฎหมายที่ทาํ ให้ สามารถจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลได้ (มาตรา 19-29)
มาตรา 19 ถึงมาตรา 29 ได้กําหนดกรอบสําหรับกรณีทผ่ี คู้ วบคุมข้อมูลมีหน้าทีต่ ้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
ถึงลักษณะของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนจะกระทําและหน้ าที่ในการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจาก
เจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็ นกรณีตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะ
เอ. กรณี ที่ถือว่าเป็ นการให้ความยิ นยอม หรือเป็ นการให้ความยิ นยอมโดยปริยาย
มาตรฐานสําหรับระดับการให้ความยินยอมทีเ่ หมาะสมนัน้ ควรพิจารณาตามบริบทไป สําหรับในบริบทที่ไม่ได้
สื่อให้เห็นว่าอาจเป็ นข้อมูลที่มคี วามละเอียดอ่อนอย่างยิง่ การให้ความยินยอมโดยปริยายก็อาจเป็ นวิธกี ารที่
เหมาะสม
การกํ าหนดให้ก ารได้รบั ความยินยอมโดยชัด แจ้งเป็ นหนัง สือ เท่ า นัน้ ที่เ ป็ นหลัก เกณฑ์ต ามกฎหมายเพีย ง
ประการเดีย วที่ทํ า ให้ส ามารถจัด การข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลได้อ าจส่ ง ผลให้ (1) การเติบ โตและการสร้า งสรรค์
นวัตกรรมในสภาพเศรษฐกิจดิจทิ ลั ชะลอตัวลง และ (2) ไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของผูบ้ ริโภคในเรื่องการ
รักษาความเป็ นส่วนตัวจากการทําให้ผู้บริโ ภคเบื่อหน่ ายกับการคลิก๊ เพื่อแสดงการให้ความยินยอม (“Click
fatigue”) โดยทีผ่ ใู้ ช้งานจะยอมรับข้อกําหนดใดก็ตามทีป่ รากฏอยูต่ รงหน้าโดยไม่พจิ ารณาหรือไม่ได้เข้าใจข้อมูล
ทีป่ รากฏนัน้ อย่างถ่องแท้
ในโลกที่เป็ นยุคดิจทิ ลั ในปั จจุบนั มีขอ้ มูลจํานวนมากเกิดขึ้นจากการมีปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างบุคคลผ่านทาง
อุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็ นวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสมหรืออาจไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริงในหลายกรณี โดยเฉพาะในกรณีท่ไี ม่ไ ด้เป็ นเรื่องที่มคี วามละเอียดอ่ อนอย่างยิง่ ตัวอย่างเช่น
บริการคมนาคมขนส่งสาธารณะในอนาคตอาจได้รบั ผลกระทบหากกฎหมายกําหนดให้แต่ละบุคคลให้ความ
ยินยอมอย่างชัดแจ้งเพื่ออนุ ญาตให้ทางเข้าทีใ่ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สร้างข้อมูลทุกครัง้ ทีบ่ ุคคลนัน้ ใช้บตั รสําหรับ
บริการคมนาคมขนส่งสาธารณะนัน้ ในกรณีดงั กล่าวนี้ การให้ความยินยอมโดยปริยายจึงอาจเป็ นวิธ ีก ารที่
เหมาะสม แต่สําหรับในกรณีอ่นื ๆ เช่น การจัดการข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลทางการเงินซึง่ มีความละเอียดอ่อน
การให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งอาจเป็ นวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
ข้อเสนอแนะ
บีเอสเอขอเรียนเสนอให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตพิ จิ ารณาบริบทต่างๆ ทีอ่ าจมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและจัดทําร่าง
พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลให้ ม ีค วามยืด หยุ่ น เพีย งพอให้ผู้ค วบคุ ม ข้อ มูล สามารถกํ า หนด
ระยะเวลา มาตรฐาน และกลไกสําหรับการได้รบั ความยินยอม โดยในมาตรา 19 ควรกล่าวถึงกรณีท่ี “ถือว่า”
เป็ นการให้ความยินยอมหรือเป็ นการให้ความยินยอม “โดยปริยาย” ไว้ดว้ ยดังนี้

หน้า 14 จาก 33 หน้า

(คําแปล)

มาตรา 19 ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทําการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้
หากเจ้า ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามยิน ยอมไว้ก่ อ นหรื อ ในขณะนั ้น เว้น แต่ บ ทบัญ ญัติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมายอืน่ บัญญัตใิ ห้กระทําได้
การขอความยินยอมต้องทําเป็ นหนังสือหรือทําโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจขอ
ความยินยอมด้วยวิธกี ารดังกล่าวได้หรือในกรณี ทีถ่ ือได้ ว่าเป็ นการให้ ความยิ นยอมหรือเป็ นการให้
ความยิ นยอมโดยปริ ยาย
บี.

หลักเกณฑ์ตามกฎหมายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บีเอสเอเห็นด้วยกับการกําหนดให้มขี อ้ ยกเว้นในเรื่องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในมาตรา 24(6) ของร่าง
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บีเอสเอเข้าใจว่าประเด็นนี้ได้นํามาจากเหตุผลเรื่อง “ประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมาย” ของระเบียบทัวไปแห่
่
งสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) 11 จึงขอ
เรียนเสนอให้การบังคับใช้มาตรา 24(6) นี้มรี ะดับความยืดหยุ่นเท่าเทียมกับการบังคับใช้เรื่องประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมายของ GDPR โดยหลักในเรือ่ งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตาม GDPR ของสหภาพยุโรป
นัน้ องค์กรต่างๆ สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้ โดยทีส่ ามารถปฏิบตั ติ ามหน้าทีโ่ ดยรวมในเรือ่ งการคุม้ ครอง
ข้อมูลได้ในขณะเดียวกัน
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นอกจากนี้ การกําหนดให้มหี ลักเกณฑ์อ่นื ๆ ตามกฎหมายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีน่ อกเหนือจากการ
ได้รบั ความยินยอม น่ าจะเป็ นเรื่อ งที่เ หมาะสมยิ่งกว่ าการกํ าหนดให้ประโยชน์ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมายและ
หลักเกณฑ์อ่นื ๆ เป็ นเพียง “ข้อยกเว้น” ของกรณีทต่ี อ้ งได้รบั ความยินยอม
ข้อเสนอแนะ
บีเอสเอขอเรียนเสนอให้ แก้ไขเพิ่ มเติ มร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ มีการกําหนด
ถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพิม่ เติมไปจากการได้รบั ความยินยอม ไม่ใช่
กําหนดไว้เป็ นข้อยกเว้นของกรณีทต่ี ้องได้รบั ความยินยอม หลักเกณฑ์อ่นื ๆ นัน้ รวมถึงประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมายของบริษัทผู้จดั การข้อมูล การปฏิบตั หิ น้ าที่ตามสัญญาที่มกี บั ตัวเจ้าของข้อมูลเอง และการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ต ามกฎหมาย อนึ่ ง กรอบกฎหมายคุ้มครองข้อ มูล ส่ว นบุค คลไม่ไ ด้จําเป็ นต้อ งระบุ ห ลัก เกณฑ์เ พียง
ประการใดประการหนึ่งในการประมวลผลข้อมูล แต่ควรกําหนดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่สามารถใช้ได้เป็ น
การทัวไป
่ และควรเป็ นเรื่องทีผ่ คู้ วบคุมข้อมูลสามารถระบุเหตุผลที่เกี่ยวข้องได้เอง และดําเนินการให้แน่ ใจว่า
การประมวลผลข้อมูลทีต่ นกระทํานัน้ เป็ นไปตามเหตุผลดังกล่าว
ซี.

แบบในการแจ้งและให้ความยิ นยอม
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ระเบียบ (EU) ที่ 2016/679 แห่งรัฐสภายุโรปและคณะมนตรียุโรป ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 เรือ่ ง การคุม้ ครองบุคคลธรรมดาในเรือ่ งเกีย่ วกับ
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการโอนข้อมูลนัน้ ได้อย่างอิสระ และคําสังที
่ ่ 95/46/EC ทีใ่ ช้แทน
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(คําแปล)

ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังคงบัญญัตไิ ว้ในมาตรา 19 ว่า คณะกรรมการ “จะให้ผูค้ วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบและข้อความทีค่ ณะกรรมการประกาศ
กําหนดก็ได้”
ในกรณีทอ่ี าจจําเป็ นต้องได้รบั ความยินยอมโดยชัดแจ้ง การจัดทําแนวทางที่ช่วยแนะผูค้ วบคุมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อความทีค่ วรระบุไว้ในหนังสือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก็อาจเป็ นประโยชน์ แต่การกําหนดให้แบบ
สําหรับการขอและได้รบั ความยินยอมมีความยืดหยุน่ ก็เป็ นเรือ่ งจําเป็ นเช่นกัน
เนื่องจากเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและมีวธิ กี ารใหม่ๆ มากมายในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ในปั จจุบนั ผูค้ วบคุมข้อมูลมากมายจึงได้พฒ
ั นากลไกสําหรับการขอและได้รบั
ความยินยอมโดยพิจารณาจากปั จจัยในหลายด้าน แบบสําหรับการขอความยินยอมที่กําหนดไว้ล่วงหน้ าอาจ
ล้าสมัยได้ในเวลาอันรวดเร็วและกลับส่งผลให้การพัฒนาอันก่อให้เกิดประโยชน์ดงั กล่าวล่าช้าไปได้
ข้อเสนอแนะ
บีเอสเอขอเรียนเสนอให้ตดั ข้อความในมาตรา 19 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับแบบสําหรับการขอความยินยอมออกไปดังนี้
มาตรา 19
...
ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนัน้ ต้องชัดเจน และไม่เป็ นการ
หลอกลวงหรือทําให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะให้ผ้ ู
ควบคุมข้ อมูลส่ วนบุคคลขอความยิ นยอมจากเจ้าของข้ อมูลส่ วนบุคคลตามแบบและข้ อความที ่
คณะกรรมการประกาศกําหนดก็ได้
ดี.

การแจ้งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในเรือ่ งการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอ้ กําหนดใหม่
ในมาตรา 23(2) ซึ่งกําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่ อนหรือในขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลทีจ่ ะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้” ซึง่ ในกรณีท่ี
ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชดั เจน “ให้กําหนดระยะเวลาทีอ่ าจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการ
เก็บรวบรวม”
เนื่องด้วยวิธกี ารเก็บข้อมูลมีลกั ษณะซํ้าเดิม ในขณะทีม่ วี ธิ ใี หม่ๆ ในการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเกิดขึน้ อยูเ่ สมอดังที่
ได้เรียนไว้ขา้ งต้น การกําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลระบุไว้แต่แรกในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลถึงระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็ นเรื่องทีไ่ ม่สามารถทําได้ในทางปฏิบตั ไิ ด้เสมอไป นอกจากนี้ มาตรา 23(2) ในร่าง
พระราชบัญญัตฉิ บับปั จจุบนั มีความไม่ชดั เจนว่าผูค้ วบคุมข้อมูลจะสามารถกําหนด “ระยะเวลาทีอ่ าจคาดหมาย
ได้สําหรับการเก็บรวบรวม” และจะมีการประเมิน “มาตรฐานของการเก็บรวบรวม” เพื่อกําหนดระยะเวลาที่
คาดหมายสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างไร
หน้า 16 จาก 33 หน้า

(คําแปล)

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากในบางกรณี ผูค้ วบคุมข้อมูลอาจไม่สามารถกําหนดระยะเวลาสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ไม่ว่า
ตามจริงหรือตามที่ “คาดหมาย” ด้วยเหตุน้ี มาตรา 23(2) จึงควรแก้ไขให้มคี วามยืดหยุ่นยิง่ ขึน้ กล่าวคือ ควร
กํ าหนดให้ผู้ค วบคุ มข้อ มูล แจ้ง หลัก เกณฑ์แ ละหลัก การของนโยบายเกี่ยวกับการเก็บ ข้อ มูล ของตน ซึ่ง จะ
เหมาะสมกว่าการกําหนดให้ผคู้ วบคุมข้อมูลแจ้งถึงระยะเวลา “ทีอ่ าจคาดหมายได้” ตัวอย่างเช่น ผูค้ วบคุมข้อมูล
อาจระบุไว้ใ นนโยบายเกี่ยวกับการเก็บข้อ มูลว่ า “ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีก ารเก็บไว้ไ ม่เ กินหกเดือ นหลัง จาก
วัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเก็บข้อมูลนัน้ ไว้ได้สน้ิ สุดลง” บีเอสเอขอเรียนเสนอ
ให้แก้ไขมาตรา 23(2) ดังนี้
มาตรา 23(2)
...
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลทีจ่ ะมีก ารเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ ทัง้ นี้ ในกรณีทีไ่ ม่ส ามารถ
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ชดั เจน ให้ผค้ ู วบคุมข้อมูลแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายหรือหลักการในการ
เก็บข้อมูลของหน่ วยงานของตน ให้ กาํ หนดระยะเวลาที อ่ าจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการ
เก็บรวบรวม
อี.

ความไม่ชดั เจนของข้อกําหนดเรื่องความยิ นยอม

บีเอสเอยังคงมีความกังวลเป็ นอย่างยิง่ ว่าร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกตีความในลักษณะ
ทีก่ ําหนดหน้าทีต่ ่างหากให้แก่ผคู้ วบคุมข้อมูลในการได้รบั ความยินยอมก่อนการใช้ขอ้ มูลแม้ว่าข้อมูลนัน้ จะได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมายและโดยที่เ จ้าของข้อ มูลทราบว่ าจะมีการใช้ข้อ มูลเช่ นนัน้ นอกเหนือจากหน้ า ที่ต าม
มาตรา 19 ในการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว มาตรา 27 ก็ม ี
ความกํากวมและอาจถูกตีความไปได้ว่าเป็ นหน้ าที่ต่างหากที่จะต้องได้รบั ความยินยอมก่ อนใช้หรือเปิ ดเผย
ข้อมูลนัน้ ในลักษณะใดๆ
เพื่อไม่ให้เกิดความกํากวม มาตรา 27 ควรมีการแก้ไขให้ชดั เจนว่าเจ้าของข้อมูลสามารถให้ความยิน ยอม
ล่วงหน้ าสําหรับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของตนได้โดยการตกลงตามหรือไม่ปฏิเสธนโยบายด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูค้ วบคุมข้อมูล นอกจากนี้ ควรกําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผูค้ วบคุมข้อมูลสามารถใช้ขอ้ มูล
ส่วนบุคคลในลักษณะที่เป็ นไปตามข้อมูลทีผ่ ู้ควบคุมข้อมูลได้ให้ไว้ หรือสอดคล้องกับบริบทของธุรกรรมหรือ
ความคาดหมายตามควรของผูบ้ ริโภค หรือในลักษณะอื่นทีอ่ าจตรงตามวัตถุประสงค์แต่เดิมทีม่ กี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูลนัน้
หากไม่แก้บทบัญญัตทิ ่กี ํากวมนี้ให้มคี วามชัดเจน ข้อกําหนดนี้อาจขัดกับกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเอเปค (APEC Privacy Framework) และในทางปฏิบตั ิอาจทําให้การจัดให้บริการต่ างๆ ในยุคปั จจุบนั ที่
ต้องอาศัยข้อมูล อาทิเช่น คลาวด์คอมพิวติ้ง ไม่สามารถกระทําได้ กรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เอเปคได้กําหนดระบบที่สมเหตุสมผลที่ช่วยให้แน่ ใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รบั แจ้งถึงประเภทข้อมูลที่ผลิตภัณฑ์
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หรือบริการออนไลน์ จะเก็บรวบรวมและจะใช้ข้อมูลนัน้ อย่างไร หลักการในการแจ้งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้บริโ ภคได้ทราบข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งอย่างดีแ ล้ว จึงตัด สินใจว่าตนจะยินยอมตามวิธ ีป ฏิบตั ิเ กี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของบริการออนไลน์หรือไม่ นอกจากนี้ กรอบการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอเปคยอมรับว่าผู้
ให้บริการออนไลน์อาจใช้ขอ้ มูลทีต่ นเก็บรวบรวมจากผู้บริโภคได้เท่าทีก่ ารใช้นัน้ สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ระบุ
ไว้ในหนังสือแจ้ง
อันทีจ่ ริงแล้ว กลไกทีจ่ ดั ทําขึน้ เพื่อให้ผใู้ ช้ให้ความยินยอมและควบคุมการเก็บรวบรวมและการใช้ขอ้ มูลของตน
นัน้ มีอยู่มากมาย ซึง่ กลไกทีใ่ ห้ผูใ้ ช้เลือกทีจ่ ะปฏิเสธไม่ให้ความยินยอม ซึง่ เป็ นกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกว่า
สามารถให้ความคุ้มครองในเรื่องความเป็ นส่วนตัวของผู้บริโภคได้ดกี ว่า (อีกทัง้ รบกวนผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตน้อย
กว่า) กลไกทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งเลือกให้ความยินยอม ซึง่ เป็ นกลไกทีด่ อ้ ยกว่า
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การตีความของมาตรา 27 สอดคล้องกับกรอบการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอเปค บีเอสเอขอเรียน
เสนอให้แก้ไขดังนี้
มาตรา 27
ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ก็บรวบรวมได้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตาม
มาตรา 24 หรือมาตรา 26 อาจใช้ โอน หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพือ่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ ได้เท่านัน้ โดยต้ องกระทําในลักษณะทีเ่ ป็ นไปตามข้อมูลทีผ่ ้คู วบคุมข้อมูลได้
ให้ ต่อเจ้าของข้อมูลไว้ตามมาตรา 23 และสอดคล้องกับบริ บทของธุรกรรม หรือความคาดหมาย
ตามควรของผู้บริ โภค หรือในลักษณะอื น่ ที อ่ าจตรงตามวัตถุประสงค์แต่ เดิ มที ม่ ีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนัน้ เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยิ นยอมไว้
2. การใช้ หรือการเปิ ดเผยนั น้ เป็ นการจําเป็ นต่ อการจัดให้ บริ การหรือผลิ ตภัณฑ์ทีเ่ จ้ าของข้ อ มูล
ร้องขอ
3. การใช้หรือการเปิ ดเผยนัน้ เป็ นการจําเป็ นเพือ่ ปฏิ บตั ิ หน้ าทีต่ ามกฎหมาย หรือ
4. ข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ ได้เก็บรวบรวมตามมาตรา 24
การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ (มาตรา 16(5) และมาตรา 28-29)
เอ. เรื่องการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศควรมีกรอบกฎหมายและขัน้ ตอนที่ชดั เจนยิ่ งขึ้น
I. กําหนดให้ มีหลักเรื่องภาระรับผิดชอบ (Accountability) ไว้ในกรอบกฎหมายในเรื่องการโอนข้อมูล
ไปยังต่างประเทศ
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ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั กําหนดให้การมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่ พียงพอเป็ นเงือ่ นไขสําคัญของการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ การทีจ่ ะกําหนดให้คณะกรรมการจัดทํา
ข้อตกลงในเรื่องมาตรฐานที่เพียงพอกับประเทศหรือเขตปกครองอื่นย่อ มจะสร้างภาระอย่างมีนัยสําคัญ แก่
คณะกรรมการ ซึง่ ในเรือ่ งข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทีเ่ พียงพอนี้ เราได้มปี ระสบการณ์จากคําสังของสหภาพ
่
ยุโรปเรื่องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึง่ ปั จจุบนั รวมอยู่ใน GDPR) แล้ว ซึง่ แสดงให้เห็นถึงข้อเสียทีส่ ําคัญ
หลายประการของการจัดให้มขี อ้ กําหนดดังกล่าว การตรวจสอบเรือ่ งมาตรฐานทีเ่ พียงพอเป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้เวลา
และทรัพยากรอย่างมหาศาล ด้วยเหตุน้ี สหภาพยุโรปจึงได้กําหนดในเรือ่ งมาตรฐานทีเ่ พียงพอไว้เพียงเล็กน้อย
นอกจากนี้ การตรวจสอบเรื่องมาตรฐานทีเ่ พียงพอต้องมุ่งไปที่มาตรฐานกฎหมายทีเ่ ป็ นกิจจะลักษณะ ซึง่ อาจ
ไม่ได้ทําให้เห็นภาพรวมของการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของประเทศนัน้ ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทีป่ ระเทศ
หนึ่งให้การคุม้ ครองตามกฎหมายอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือเป็ นกิจจะลักษณะไม่สามารถรับประกันได้ว่า
การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนัน้ จะมีมาตรฐานสูง
ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอจึงเห็นว่าจะเป็ นการสมควรอย่างยิง่ หากสภานิตบิ ญ
ั ญัติจะได้พจิ ารณาว่าจะนํ าเรื่องภาระ
รับผิดชอบไปรวมอยู่ในกรอบกฎหมายในเรื่องการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศได้อย่างไร หลักในเรื่อง “ภาระ
รับผิดชอบ” หรือ Accountability มีการกําหนดไว้เป็ นครัง้ แรกในแนวทางการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวและการ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ ขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)12 และต่ อ มาได้ร ับ การยอมรับ และ
รวมไว้อยู่ในกรอบกฎหมายเรื่องการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในทัวโลก
่
โดยวิธดี งั กล่าวนี้เป็ นการจัดการข้อมูล
ระหว่างประเทศทีค่ ุ้มครองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้การโอนของข้อมูลเป็ นไปได้อย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง หลักในเรื่องภาระรับผิดชอบเป็ นหลักการที่กําหนดให้หน่ วยงานที่เก็บและใช้ขอ้ มูลต้องมีความ
รับผิดชอบในการคุม้ ครองข้อมูลและการใช้ขอ้ มูลนัน้ อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะมีการประมวลผลข้อมูลนัน้ ทีใ่ ดหรือ
โดยผูใ้ ด อีกทัง้ กําหนดให้หน่ วยงานทีโ่ อนข้อมูลต้องดําเนินการทีจ่ าํ เป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ว่า
จะเป็ นหน้าทีต่ ามกฎหมาย แนวทาง หรือคํามันสั
่ ญญาทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนัน้ การพิจารณานํ าแนวคิดในเรื่องภาระรับผิดชอบมาใช้ในมาตรา 28 และมาตรา 29 โดยกําหนดอย่าง
ชัดเจนว่าผู้ควบคุมข้อมูลที่ โอนข้อมูลไปยังต่ างประเทศเป็ นบุคคลที่ในที่ สุดแล้วต้ องรับผิดชอบในการ
คุ้มครองข้อมูลนัน้ และในการใช้ ข้อมูลนั น้ อย่ างเหมาะสมในประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง
ประเทศที่ รบั ข้อมูลนัน้ จะสามารถคุ้มครองและส่งเสริมให้มกี ารใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลด้วยความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์ยงิ่ กว่าการใช้หลักในเรือ่ งมาตรฐานทีเ่ พียงพอ
นอกจากนี้ แม้ห ลัก เกณฑ์ต ามมาตรา 28 และมาตรา 16(5) อาจเป็ นประโยชน์ โ ดยทัวไป
่ แต่ ก ารจัด ทํ า
มาตรการ แนวทาง กฎระเบียบ และวิธกี ารเกี่ยวกับข้อยกเว้นต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ทิ ่ดี แี ละ
กรอบมาตรฐานทีส่ ากลยอมรับมากทีส่ ุดเท่าทีส่ ามารถกระทําได้กเ็ ป็ นเรือ่ งทีส่ ําคัญอย่างยิง่ ด้วยสภาพเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั ในทัวโลก
่
จําเป็ นอย่างยิง่ ที่รฐั บาลจะต้องดําเนินการให้แน่ ใจว่าการโอนข้อมูลระหว่างประเทศสามารถ
เกิดขึน้ ได้อย่างอิสระ อีกทัง้ ต้องไม่กําหนดข้อจํากัดในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศทีไ่ ม่ได้มคี วามจําเป็ นหรือ
12
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ก่อให้เกิดภาระหน้ าที่ การกําหนดให้มขี อ้ จํากัดในการโอนข้อมูลระหว่างประเทศที่ก่อให้เกิดภาระหน้ าที่เ ป็ น
เรื่องทีไ่ ม่สมควรกระทําอย่างยิง่ บีเอสเอขอสนับสนุ นให้ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกําหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าผู้ควบคุมข้อมูลสามารถโอนข้อมูลไปยังต่ างประเทศได้โดยอิสระตราบเท่ าที่ผู้ควบคุมข้อ มูล
สามารถคุม้ ครองข้อมูลนัน้ ได้หรือปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ ส่ี ากลยอมรับ เช่น พันธสัญญาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนของเอเปค (Cross-Border Privacy Rules)
II. การโอนข้อมูลไม่ควรต้ องได้ รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลและ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
มาตรา 28 และมาตรา 29 ส่งผลให้การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ซึง่ รวมถึงการ
โอนข้อ มูล ภายในองค์ก รเดียวกันที่อยู่ใ นต่ างประเทศ ต้อ งได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากสํานัก งาน 13
กล่าวคือ
12

•

มาตรา 28 วรรคหนึ่ ง อนุ ญาตให้มกี ารโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้หากมี “มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทีเ่ พียงพอ” ทัง้ นี้ “ตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด” แต่ในร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั ยังไม่เป็ นทีแ่ น่ ชดั ว่า “การประกาศกําหนด” นัน้ จะกระทําเป็ นรายกรณีไป
หรือไม่ และโดยทัวไปองค์
่
กรต้องได้รบั ความเห็นชอบก่อนการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศหรือไม่

•

นอกจากนี้ มาตรา 29 วรรคหนึ่ ง กําหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องส่งนโยบายของตนในการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลไปให้สํานักงานตรวจสอบและรับรองก่อนทําการโอนข้อมูลภายในองค์กรเดียวกันที่อ ยู่ใน
ต่างประเทศ

•

มาตรา 29 วรรคสอง กําหนดให้ลกั ษณะของ “เครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบ
กิจการหรือธุรกิจร่วมกัน” และหลักเกณฑ์และวิธกี ารรับรอง ต้องเป็ นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด

•

นอกจากนี้ มาตรา 29 วรรคสาม บัญญัตวิ ่าในกรณีท่ยี งั ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผู้
ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้หากมีการ
บังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเยียวยาทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด แต่ในร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั ยังไม่
เป็ นที่แน่ ชดั ว่าการประกาศกําหนดและความเห็นชอบของคณะกรรมการจะต้องกระทําเป็ นรายกรณี
ก่อนการโอนข้อมูลแต่ละครัง้ หรือไม่

การกําหนดให้คณะกรรมการต้องให้ความเห็นชอบก่อนการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศแต่ละครัง้ หรือรับรอง
นโยบาย “ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สําหรับการโอนข้อมูลภายในองค์กรเดียวกัน ย่อมจะสร้างภาระ
อย่างยิง่ แก่คณะกรรมการ นอกจากนี้ยงั เป็ นขัน้ ตอนทีย่ ุ่งยากและไม่จาํ เป็ น ในทางปฏิบตั ิ ผูค้ วบคุมข้อมูลและผู้
ประมวลผลข้อมูลซึง่ ทํางานบนโซลูชนที
ั ่ ใ่ ช้อนิ เทอร์เน็ตหรือคลาวด์คอมพิวติง้ เป็ นหลักย่อมไม่สามารถขอความ
13

มาตรา 29 วรรคหนึ่ง อธิบายการโอนข้อมูลภายในองค์กรเดียวกันว่าเป็ นการส่งหรือโอน “. . .ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ อยู่ต่างประเทศ และอยู่ในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกันเพือ่ การประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน. . .”
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เห็นชอบสําหรับการโอนข้อมูลไปยังทุกประเทศหรือองค์กรที่จะส่งข้อมูลไปนัน้ ได้ ข้อกําหนดนี้จะทําให้การ
ให้บริการดิจทิ ลั แก่ผบู้ ริโภคในประเทศไทยโดยบริษทั ต่างๆ ล่าช้าลงอย่างยิง่
III. การบัญญัติเรื่องภาระรับผิดชอบในมาตรา 29 วรรคสามไว้อย่างชัดเจน
ตามมาตรา 29 การโอนข้อมูลภายในองค์กรเดียวกันสามารถกระทําได้โดยได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดเรื่องมาตรฐานทีเ่ พียงพอในมาตรา 28 โดยมีเงื่อนไขว่าการโอนข้อมูลนัน้ เป็ นไปตามข้อกําหนดใน
มาตรา 29 อย่างไรก็ด ี มาตรา 29 วรรคสาม ได้กําหนดวิธกี ารสําหรับการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศในกรณี
ทีย่ งั ไม่มคี ําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 และยังไม่มนี โยบายตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ ง ซึง่ อาจ
ทําให้ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้มคี วามกํากวมและก่อให้เกิดความสับสนว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม
มาตรา 28 ใช้กบั การโอนข้อมูลภายในองค์กรเดียวกันทีเ่ ป็ นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 29 ด้วยหรือไม่
นอกจากนี้ ถ้อยคําในมาตรา 29 วรรคสาม ยังอาจก่อให้เกิดความสับสนว่าผูป้ ระมวลผลข้อมูลมีหน้าทีใ่ นการ
ดูแลให้การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศเป็ นไปตามมาตรา 28 และหลักเกณฑ์ทจ่ี ะประกาศกําหนดตามมาตรา
16(5) หรือ ไม่ ซึ่ง ขัด กับ ถ้ อ ยคํ า ในมาตรา 28 เอง ที่ม ีก ารระบุ ไ ว้อ ย่า งชัด เจนว่ า ผู้ค วบคุ ม ข้อ มูล มีห น้ า ที่
รับผิดชอบดัง กล่ าว ไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อ มูล การกําหนดให้ผู้ประมวลผลข้อ มูล มีความรับผิดโดยตรงหรือ
ร่วมกันกับผู้ควบคุมข้อมูลจะทําให้เกิดความสับสนในหลักเรื่องภาระรับผิดชอบ นอกจากนี้ โดยทัวไปแล้
่
วผู้
ประมวลผลข้อมูลไม่ได้มคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับเจ้าของข้อมูลหรือไม่ทราบประเภทข้อมูลทีต่ นกําลังให้บริการ
ประมวลผลในนามของลูกค้า อันทําให้ผูป้ ระมวลผลข้อมูลไม่อาจทราบได้ว่าข้อมูลทีโ่ อนไปยังต่างประเทศเป็ น
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ซึง่ หากเป็ น จะต้องให้สาํ นักงานและคณะกรรมการตรวจสอบและรับรอง
ด้วยเหตุน้ี จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งจัดทําให้ประเด็นต่อไปนี้มคี วามชัดเจน
เอ. คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ไม่ใช้ กบั การโอนข้อมูลไปยังองค์กรเดียวกันที่ อยู่ใน
ต่างประเทศ ทีเ่ ป็ นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 29 และ
บี. มาตรา 29 วรรคสาม ใช้กบั ทัง้ คําวิ นิจฉั ยเกี่ยวกับการโอนข้อมูลไปยังต่ างประเทศตามมาตรา
28 และมาตรา 29 วรรคหนึ่ ง
ข้อเสนอแนะ
ในประเด็นข้อกังวลที่เรียนข้างต้นนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ทิ ่ดี ที ่สี ากลยอมรับ บีเอสเอเห็นว่าควรนํา
หลักเรื่องภาระรับผิ ดชอบ (Accountability) มาใช้ อย่างเต็มที่ กบั เรื่องการโอนข้อมูลไปยังต่ างประเทศ
และกําหนดกรอบกฎหมายสําหรับการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศไว้อย่างชัดเจนโดยการแก้ไขดังนี้
(เอ) แก้ไขมาตรา 28 ให้มคี วามชัดเจนว่าผูค้ วบคุมข้อมูลที่ทําการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศเป็ นบุคคลที่
ในที่สุดแล้วต้องรับผิดชอบในการจัดให้มกี ารคุ้มครองข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่เหมาะสมในประเทศ
ปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศทีร่ บั ข้อมูลนัน้ และสําหรับการโอนข้อมูลระหว่างองค์กรเดียวกัน
ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ ดังนัน้ ผูค้ วบคุมข้อมูลทีไ่ ด้ดําเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการคุม้ ครอง
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เพียงพอหรือได้มมี าตรการรักษาความปลอดภัยทีเ่ หมาะสมซึง่ ให้การคุม้ ครองได้ในระดับเดียวกันแล้ว
จะต้องสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศได้
(บี) กําหนดอย่างชัดเจนว่าขัน้ ตอนที่กล่าวไว้ในข้อ II ในส่วนนี้ไม่ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก่อน
•

กล่าวโดยเฉพาะ สําหรับการโอนข้อมูลภายในองค์กร ควรตัดมาตรา 29 วรรคหนึ่ งและวรรค
สองออกทัง้ หมด และนํ าหลักในเรื่องภาระรับผิดชอบมาใช้อย่างเต็มที่กบั การโอนข้อมูลไปยัง
ต่างประเทศ โดยอาจอนุ ญาตให้การโอนข้อมูลภายในองค์กรทีเ่ ป็ นไปตามข้อกําหนดในมาตรา 28
สามารถกระทําได้

•

อย่างไรก็ด ี หากสภานิตบิ ญ
ั ญัตเิ ห็นควรให้คงกรอบกฎหมายในการตรวจสอบและประกาศกําหนด
สํ า หรับ การโอนข้อ มูล ภายในองค์ก รไว้ กรอบกฎหมายดัง กล่ า วควรเป็ นเพี ย งทางเลื อ ก
เพิ่ มเติ มจากกลไกในมาตรา 28 สําหรับการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ กรอบกฎหมายนี้
ไม่ควรใช้กบั ทุกกรณี ของการโอนข้อมูลภายในองค์กร

(ซี) แก้ไขมาตรา 28 ให้มคี วามชัดเจนว่า ในกรณีทย่ี งั ไม่มคี ําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ผู้
ควบคุมข้อมูลสามารถโอนข้อมูลได้หากเป็ นการโอนโดยใช้วธิ กี ารทีป่ ระกาศกําหนดโดยคณะกรรมการ
ซึง่ ต้องเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลทีส่ ากลยอมรับ
เพื่อให้บรรลุผลข้างต้น มาตรา 28 ควรแก้ไขดังนี้ และควรตัดมาตรา 29 ออกไป
มาตรา 28
ในกรณีทผี ่ ู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ผู้ควบคุมข้ อมูลต้ อ ง
ดําเนิ นการที เ่ หมาะสมเพื อ่ ให้ แน่ ใจว่ าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศทีร่ บั ข้อมูลส่วน
บุคคลต้องมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ พียงพอ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลตามทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนดตามมาตรา 16(5) หรือผู้ควบคุมข้อมูลต้ อง
จัดให้ มีมาตรการคุ้มครองที เ่ หมาะสมซึ ง่ มีมาตรฐานสําหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ่งหรือ
โอนนัน้ เทียบเท่ากับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่
...
ในกรณีทมี ่ ปี ั ญหาเกีย่ วกับมาตรฐานการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลทีเ่ พียงพอของประเทศปลายทางหรือ
องค์การระหว่างประเทศทีร่ บั ข้อมูลส่วนบุคคล ให้เสนอต่อคณะกรรมการเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย ทัง้ นี้ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอาจขอให้ทบทวนได้เมือ่ มีหลักฐานใหม่ทําให้เชือ่ ได้ว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่าง
ประเทศทีร่ บั ข้อมูลส่วนบุคคลมีการพัฒนาจนมีมาตรฐานการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ พียงพอ
ในกรณี ทีย่ งั ไม่มีคาํ วิ นิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา 28 ผู้ควบคุมข้อมูลอาจส่งหรือโอนข้อมูล
ส่ วนบุคคลไปยังต่ างประเทศได้ เมือ่ ผู้ควบคุมข้ อมูลได้ จดั ให้ มีมาตรการคุ้มครองที เ่ หมาะสมแล้ว
ทัง้ นี้ โดยทีไ่ ม่ต้องได้รบั ความเห็นชอบเป็ นการเฉพาะเจาะจงจากคณะกรรมการก่อน
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บี.

จัดให้ มีช่องทางเพิ่ มเติ มสําหรับการโอนข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เป็ นที่ ชดั เจนว่าเป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานและวิ ธีปฏิ บตั ิ ที่ดีที่สากลยอมรับ

บีเอสเอเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรมีขอ้ จํากัดในสาระสําคัญเกี่ยวกับการโอน
ข้อมูลระหว่างประเทศ และควรมีกลไกสําหรับการโอนข้อมูลที่ชดั เจน มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับวิธ ี
ปฏิบตั ิท่ดี แี ละกรอบมาตรฐานที่ส ากลยอมรับ อนึ่ง การโอนข้อ มูล ระหว่ างประเทศมัก ต้องไปเป็ นตามพันธ
สัญญาที่มตี ามข้อตกลงความร่ว มมือ ระหว่างประเทศ ตลอดจนประมวลจริยธรรมหรือ กรอบกฎเกณฑ์ของ
อุตสาหกรรมทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยผูม้ สี ่วนได้เสียหลากหลายฝ่ ายตามขัน้ ตอนทีโ่ ปร่งใส อันเป็ นการรับประกันเพิม่ เติม
ว่าบริษทั ต่างๆ จะคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
การแก้ไขมาตรา 28-29 แห่งร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เรียนเสนอนี้เป็ นเพียงกลไก
เพิม่ เติมสําหรับการโอนข้อมูลระหว่างประเทศ อย่างไรก็ด ี ไม่มกี ลไกสําหรับการโอนข้อมูลใดทีจ่ ะใช้เพียงลําพัง
โดยทีส่ ามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของเทคโนโลยีและบริการในยุคปั จจุบนั ได้
ข้อเสนอแนะ
บีเอสเอขอเรียนเน้ นยํา้ ว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควรยอมรับอย่างชัดแจ้งให้ มี
กลไกเพิ่ มเติ มสําหรับการโอนข้อมูลทีท่ ําให้บริษทั สามารถใช้วธิ กี ารคุม้ ครองอื่นๆ ทีม่ ผี ลผูกพันตามกฎหมาย
ได้ ซึง่ รวมถึง
(เอ) วิ ธีปฏิ บตั ิ ที่ดี การรับรอง และมาตรฐานที่สากลยอมรับ บริษทั ทีต่ กลงตามวิธปี ฏิบตั ทิ ่ดี ที ใ่ี ช้ในทัว่
โลกและ/หรือได้รบั การรับรองตามมาตรฐานที่สากลยอมรับย่อมเป็ นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าบริษทั
เหล่านี้มหี น้ าทีต่ ้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มกี ารโอน
ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงสมควรกําหนดว่าการที่
องค์กรที่ปฏิบตั ติ ามวิธปี ฏิบตั ทิ ่ดี หี รือได้รบั การรับรองตามมาตรฐานดังกล่าวถือเป็ นการปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดในเรือ่ งการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศตามร่างพระราชบัญญัตนิ ้แี ล้ว ทัง้ นี้ มาตรฐานทีส่ ากล
ยอมรับนี้ควรรวมถึงกฎเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรและข้อสัญญามาตรฐานเพื่อ
การคุ้มครองข้อ มูล ตาม GDPR 14 และแนวทางในการคุ้มครองข้อมูล ส่ว นบุ คคลข้ามพรมแดนของ
เอเปค
(บี) หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่ อนุญาตให้ สามารถโอนข้อมูลได้ หากร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูล ส่วน
บุคคลปรับใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 46 แห่ง GDPR ในการอนุ ญาตให้สามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลไป
นอกราชอาณาจักรได้จะเป็ นการสมควรอย่างยิง่ กล่าวคือ บีเอสเอเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลควรกําหนดให้ขอ้ สัญญามาตรฐานตามที่ GDPR อนุ ญาต กฎเกณฑ์การคุม้ ครองข้อมูล
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ออกตามข้อ 47 และข้อ 93(2) ของระเบียบทัวไปแห่
่
งสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ตามลําดับ
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ส่วนบุคคลภายในองค์กร และแนวปฏิบตั ทิ ่ไี ด้รบั ความเห็นชอบ เป็ นหลักเกณฑ์เพิม่ เติมที่อนุ ญาตให้
สามารถโอนข้อมูลระหว่างประเทศได้
การแจ้งเหตุการละเมิ ดข้อมูล (มาตรา 36(4))
บีเอสเอเห็นว่าควรมีระบบการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้ได้กบั ธุรกิจและองค์กรทัง้ หมด การจัดให้
มีบทบัญญัตเิ รื่องการละเมิดข้อมูลที่ร่างขึน้ อย่างเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้มกี ารใช้วธิ ปี ฏิบตั ดิ ้านการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยของข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ ทําให้บุคคลสามารถดําเนินการเพื่อปกป้ องตนเองได้ใน
กรณีทข่ี อ้ มูลของตนมีความเสีย่ งว่าจะถูกละเมิด ในการจัดทําบทบัญญัตเิ รื่องการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูล เป็ น
เรื่อ งจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้อ งเข้าใจว่ าการละเมิด ข้อ มูลแต่ ละกรณีไม่ไ ด้ทําให้เกิด ภัยคุก คามในระดับเดียวกัน
ทัง้ หมด และในหลายกรณี การละเมิดข้อมูลไม่ได้ก่อให้เกิดความเสีย่ งขึน้ จริงๆ ต่อบุคคลทีข่ อ้ มูลถูกละเมิด
เพื่อให้ผบู้ ริโภคไม่ต้องได้รบั การแจ้งมากเกินไปเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลทีไ่ ม่มคี วามสําคัญ หน้าทีใ่ นการแจ้ง
ควรมีเฉพาะในกรณีท่มี คี วามเสี่ยงอย่างยิง่ ที่จะเกิดความเสียหายต่ อผู้ใช้ 15 อย่างไรก็ด ี ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั ไม่ได้กําหนดข้อยกเว้นของหน้ าที่ในการแจ้งไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธ ี
ปฏิบตั สิ ากล และอาจทําให้มกี ารแจ้งมากเกินไปและทําให้ผู้ใช้เบื่อหน่ ายและไม่ให้ความสนใจต่อการแจ้งอีก
ต่อไป อันทําให้ขอ้ กําหนดเรื่องการแจ้งเหตุการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลมีประโยชน์ ลดลง ดังนัน้ อาจเป็ นการ
สมควรทีร่ า่ งพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกําหนดให้มขี อ้ ยกเว้นทีเ่ หมาะสมของหน้าทีใ่ นการแจ้ง
เหตุการละเมิดที่สอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั สิ ากล กล่าวโดยเฉพาะ ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ควรกําหนดให้มขี อ้ ยกเว้นของข้อกําหนดเรือ่ งการแจ้งต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
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เอ. ในกรณีท่ผี ู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการในองค์กรที่
เหมาะสม เช่น โดยการทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลไม่สามารถเป็ นทีเ่ ข้าใจได้สําหรับบุคคลใดๆ ทีไ่ ม่มอี ํานาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลนัน้
บี. ในกรณีทผ่ี ูค้ วบคุมข้อมูลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลได้ใช้มาตรการทีท่ ําให้มนใจได้
ั่
ว่าความเสีย่ งว่าจะเกิด
ความเสียหายนัน้ ไม่มอี ยูอ่ กี ต่อไป
ซี. ในกรณีท่กี ารแจ้งต้องใช้ความพยายามเกินควรหากต้องทําการแจ้งให้แต่ละบุคคลทราบ ซึ่งในกรณี
ดังกล่าว ควรจัดให้มกี ารสื่อสารต่อสาธารณชนหรือมาตรการในทํานองเดียวกันที่มปี ระสิทธิภาพเท่า
เทียมกันในการทําให้เจ้าของข้อมูลได้รบั การแจ้ง
15

วิธกี ารทีม่ กี ารใช้ในระดับสากลเพือ่ ให้หน้าทีใ่ นการแจ้งเหตุการละเมิดมีเฉพาะในกรณีมคี วามเสีย่ งอย่างร้ายแรงว่าจะเกิดความเสียหาย เช่น
• กฎหมายว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของออสเตรเลีย ค.ศ. 1998 (ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ปี ค.ศ. 2017) มาตรา 26WA: “น่ าจะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง”
• กฎหมายแคนาดาว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ค.ศ. 2015) มาตรา 10.1 (1): “มีความเสีย่ งอย่างแน่ ชดั
ว่าจะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุคคล”
• กฎหมายฟิ ลป
ิ ปิ นส์ว่าด้วยความเป็ นส่วนตัวของข้อมูล ปี ค.ศ. 2012 มาตรา 20 “น่ าจะก่อให้เกิดความเสีย่ งอย่างแน่ ชดั ว่าจะเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อเจ้าของข้อมูลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ”
• GDPR ข้อ 33 การแจ้งจําเป็ นต้องกระทําเว้นแต่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ “ไม่น่าก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ธรรมดา”
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ดี. ในกรณีทก่ี ฎหมายอื่นทีใ่ ช้บงั คับได้กําหนดหน้าทีท่ ไ่ี ม่สอดคล้องกัน หรือ
อี. ในกรณีทก่ี ารแจ้งอาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวนเพื่อบังคับสิทธิทก่ี ําลังดําเนินอยูห่ รือจะดําเนินขึน้
โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทีม่ อี ํานาจ
ประการสุดท้าย เพื่อให้แน่ ใจว่าเจ้าของข้อมูลจะได้รบั การแจ้งที่สําคัญเมื่อเกิดเหตุการละเมิดข้อมูล เป็ นเรื่อง
สําคัญอย่างยิง่ ที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องมีเวลาเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อจะได้
ทราบขอบเขตของความเสีย่ งต่อความมันคงปลอดภั
่
ยและป้ องกันไม่ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลอื่นต่อไป ดังนัน้ การ
กําหนดให้บทบัญญัตเิ รื่องการแจ้งเหตุการละเมิดมีระยะเวลาที่ตายตัวสําหรับการแจ้งจึงอาจทําให้บทบัญญัติ
ดังกล่าวเสื่อมประสิทธิภาพลงได้
ข้อเสนอแนะ
มาตรา 36(4) ควรแก้ไขเพื่อให้กรอบกฎหมายในเรื่องการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ สนอนี้ (1) ทํา
ให้เจ้าของข้อมูลได้รบั การแจ้งทีส่ ําคัญ (2) ทําให้ผูค้ วบคุมข้อมูลสามารถมุ่งไปทีก่ ารจัดการความเสีย่ งด้านการ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนัน้ ๆ และป้ องกันไม่ให้เกิดการเปิ ดเผยข้อมูลอื่นต่อไป และ (3) ทํา
ให้เกิดความชัดเจนในเรื่องความรับผิดและหน้ าที่ความรับผิดชอบในกรณีท่มี กี ารละเมิดข้อมูล มาตรา 36(4)
ตามทีเ่ สนอนี้จะทําให้บรรลุผลต่อไปนี้ได้
(เอ) มีมาตรการที่ คาํ นึ งถึงความเสี่ ยงเป็ นสําคัญ ซึ่ งทําให้ หน้ าที่ ในการแจ้ งเหตุการละเมิ ดข้ อมูล
เกิ ดขึ้นต่อเมื่อเกิ ดการละเมิดที่ จะ “ทําให้มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญว่าจะเกิ ดความเสียหาย”
เพื่อให้มคี วามสมดุลยิง่ ขึน้ ระหว่างจํานวนและประเภทของการแจ้งทีเ่ จ้าของข้อมูลจะได้รบั และป้ องกัน
ไม่ให้เจ้าของข้อมูลเบื่อหน่ ายกับการได้รบั การแจ้ง นอกจากนี้ การละเมิ ดข้อมูลที่ ถกู เข้ารหัสหรือ
ข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าใจได้ไม่ควรต้องมีหน้ าที่ ในการแจ้งเหตุการละเมิด
(บี) กําหนดเหตุที่ก่อให้ เกิ ดหน้ าที่ ในการแจ้ งทันที “โดยไม่ชกั ช้ า” เพื่อ สร้างความยืด หยุ่นให้แ ก่ ผู้
ควบคุมข้อมูลในการจัดการทรัพยากรและสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสําคัญในทันทีภายหลังการละเมิด
(ซี) มีข้อยกเว้นหน้ าที่ในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
บีเอสเอขอเรียนเสนอให้แก้ไขมาตรา 36(4) ดังนี้
มาตรา 36
...
(4) แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้าในกรณี ทีก่ ารละเมิ ด
นัน้ อาจทําให้ มีความเสี ย่ งอย่างมีนัยสําคัญว่าจะเกิ ดความเสี ยหาย ถ้าเป็ นกรณีการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลที ท่ าํ ให้ มีความเสี ย่ งอย่างมีนัยสําคัญว่าจะเกิ ดความเสี ยหายและเป็ นการละเมิ ดข้อมูลส่ วน
บุคคลเกินจํานวนบุคคลทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด ให้แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนว
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ทางการเยียวยาแก่ คณะกรรมการโดยไม่ชกั ช้าด้วย ทัง้ นี้ การแจ้งดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการประกาศกําหนด
อย่างไรก็ดี ผูค้ วบคุมข้อมูลไม่มีหน้ าทีใ่ นการแจ้งในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ก. ข้ อมูลที ถ่ กู ละเมิ ด มี การจัด เก็บในลักษณะที ท่ ําให้ บุคคลภายนอกที ไ่ ม่ มีอ ํานาจในการเข้ าถึง
ข้อมูลนัน้ ไม่สามารถทําไปใช้ ได้ อ่านไม่ได้ หรือไม่สามารถเข้าใจได้ ตามวิ ธีปฏิ บตั ิ หรือวิ ธีการที ่
เป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็ นวิ ธีปฏิ บตั ิ ของอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานของอุตสาหกรรม
ทีม่ ีประสิ ทธิ ภาพ
ข. ผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้ อมูลได้ ใช้ มาตรการที ท่ ําให้ มนใจได้
ั่
ว่าความเสี ย่ งที จ่ ะเกิ ด
ความเสียหายนัน้ ไม่มีอยู่อีกต่อไป
ค. จะต้ องใช้ ความพยายามเกิ นควรหากต้ องทําการแจ้งให้ แต่ ละบุคคลทราบ ซึ ง่ ในกรณี ดงั กล่าว
ควรจัดให้ มีการสื อ่ สารต่ อสาธารณชนหรือมาตรการในทํานองเดี ยวกันที ม่ ีประสิ ทธิ ภาพเท่ า
เทียมกันในการทําให้เจ้าของข้อมูลได้รบั การแจ้ง
ง. กฎหมายอืน่ ทีใ่ ช้บงั คับได้กาํ หนดหน้ าทีท่ ีไ่ ม่สอดคล้องกัน หรือ
จ. การแจ้งอาจกระทบต่อกระบวนการสอบสวนเพือ่ บังคับสิ ทธิ ทีก่ าํ ลังดําเนิ นอยู่หรือจะดําเนิ นขึ้น
โดยหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายทีม่ ีอาํ นาจ
ข้อกําหนดเรื่องความยิ นยอมกรณี ผเ้ ู ยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ (มาตรา
20)
เพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR และกฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวทางออนไลน์ของ
เด็ก (COPPA) 16 บีเ อสเอจึง เห็นว่ าเป็ นการสมควรที่จะถือ ว่ าข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของเด็ก เป็ นข้อ มูล ที่มคี วาม
ละเอียดอ่อนและต้องได้รบั การคุม้ ครองในระดับทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ด ี ร่างพระราชบัญญัตนิ ้ีกําหนดอายุขนั ้ สูงไว้ท่ี
20 ปี 17 ซึง่ ขัดกับมาตรฐานอื่นเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลของเด็ก ตัวอย่างเช่น COPPA ใช้กบั เด็กอายุต่ ํากว่า
13 ปี โดยให้การคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมแก่บุคคลในวัยทีเ่ ปราะบางเป็ นพิเศษ สําหรับ GDPR กําหนดอายุขนั ้ สูงไว้
ที่ 16 ปี แต่อนุ ญาตให้รฐั สมาชิกกําหนดอายุไว้ต่ ํากว่านัน้ ได้ถงึ 13 ปี 18 การทีร่ า่ งพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลบัญญัตไิ ว้ขดั กับ COPPA และ GDPR โดยเฉพาะการกําหนดให้กฎหมายให้การคุม้ ครองในระดับสูง
ขึน้ แก่ผู้เยาว์ท่มี อี ายุมากกว่าตามที่กําหนดไว้ใน COPPA และ GDPR มาก อาจเป็ นการกีดกันไม่ให้เยาวชน
โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย สามารถเข้าถึงบริการทีเ่ ป็ นประโยชน์ ในประเด็นนี้ บีเอสเอเห็นว่า
การกําหนดอายุของเด็กเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการให้การคุ้มครองในระดับสูงขึ้นไว้ท่ี 13 ปี จะสามารถให้การ
16

17

16

ดูเพิม่ เติมได้ที ่ 15 U.S.C. มาตรา 6501 และมาตราอื่นๆ ถัดจากนัน้ และ 16 C.F.R. ส่วนที่ 314
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย มาตรา 19
18 ดู GDPR ข้อ 8(1)
17
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คุ้มครองที่เพียงพอสําหรับเด็กวัยเยาว์ซ่งึ มีความเปราะบางเป็ นพิเศษได้ ในขณะที่ทําให้ผู้เยาว์ท่โี ตกว่าได้รบั
ประโยชน์จากบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วย
สิ ทธิ อื่นๆ ของผูบ้ ริ โภคและกลไกเรื่องภาระรับผิดชอบ (มาตรา 31, 32, 33 และ 38)
บีเ อสเอเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ง กั บ การให้ อํ า นาจมากขึ้น แก่ บุ ค คลในการควบคุ ม ข้อ มู ล ของตน โดยในร่ า ง
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิของผูบ้ ริโภคเพิม่ เติมขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับวิธปี ฏิบตั ทิ ่ดี ที ่สี ากลยอมรับ สิทธิดงั กล่าวรวมถึงสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (มาตรา
31) สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน (มาตรา 32) และสิทธิในการ
ทําลายหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชัวคราว
่
(มาตรา 33) อีกทัง้ มีกลไกเรื่องภาระรับผิดชอบ เช่น
การกําหนดหน้าทีใ่ ห้ผคู้ วบคุมข้อมูลบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูล (มาตรา 38) เหล่านี้ลว้ นทําให้บรรลุผล
ในเรื่องการให้อํานาจมากขึน้ แก่บุคคลในการควบคุมข้อมูลของตน สิทธิและกลไกเรื่องภาระรับผิดชอบเหล่านี้
เป็ น พื้น ฐานสํ า คัญ สํ า หรับ การจัด ทํ า กรอบการคุ้ ม ครองข้อ มู ล ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพของประเทศไทย แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน เป็ นเรื่องสําคัญยิง่ ที่ระเบียบหรือประกาศที่จะออกตามร่างพระราชบัญญัตนิ ้ีต้องมีความยืดหยุ่น
และไม่เป็ นการบังคับจนเกินไป มิฉะนัน้ แล้ว หน้าทีเ่ หล่านี้จะกลับสร้างปั ญหาในทางปฏิบตั ิ ทําให้ต้นทุนในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบสูงขึน้ และลดแรงจูงใจทีธ่ ุรกิจในประเทศไทยจะใช้ขอ้ มูลและเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ
นอกจากนี้ สิทธิบางประการ เช่น ข้อกําหนดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสทิ ธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับ
ตนในรูปแบบที่สามารถอ่ านหรือใช้งานโดยทัวไปได้
่
ด้วยเครื่องมือหรืออุ ปกรณ์ ท่ที ํางานได้โดยอัตโนมัตินัน้
(มาตรา 31) ควรลดหย่อนลงโดยการอนุ ญาตให้ผู้ควบคุมข้อมูลกําหนดวิธกี ารและรูปแบบที่กระทําได้ในทาง
ปฏิบตั แิ ละเหมาะสมในทางเทคนิคได้เอง นอกจากนี้ ข้อกําหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้
ควบคุ มข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลอื่นโดยตรง (มาตรา 31(2)) อาจทําให้เ กิด ความเสี่ยงด้านการรัก ษาความมันคง
่
ปลอดภัยไซเบอร์ อีกทัง้ อาจกระทบต่อการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอจึงเห็นว่าการบัญญัตใิ นเรื่องสิทธิเหล่านี้ควรกระทําอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการควร
หารืออย่างเปิ ดเผยกับภาคอุตสาหกรรมเมื่อจัดทําแนวทาง ประกาศ และกฎหมายลําดับรองทีเ่ กี่ยวข้องกับร่าง
พระราชบัญญัตนิ ้ี
เจ้าหน้ าที่ค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 40)
หลักเกณฑ์ทท่ี ําให้มคี วามจําเป็ นต้องจัดให้มกี ารแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลควรเป็ นหลักเกณฑ์
ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่ าด้ว ยการคุ้มครองข้อ มูลส่ว นบุคคลฉบับอื่นๆ นอกจากนี้ ในร่างพระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลควรกํ าหนดให้ชดั เจนว่ าเจ้าหน้ าที่คุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลไม่จําเป็ นต้อ งอยู่ใน
ประเทศไทย และเครือกิจการ (หรือเครือธุรกิจ) หนึ่งๆ สามารถแต่งตัง้ เจ้าหน้ าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึน้
เพียงรายเดียวก็ได้ ทัง้ นี้เพื่อให้บริษทั ในเครือเดียวกันสามารถจัดทําและใช้มาตรฐานเรื่องการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลทีส่ อดคล้องกันได้ แม้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ ช้อยู่ทวโลกจะมี
ั่
ความเหลื่อมลํ้ากันมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ก็ตาม ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั ไม่ได้มกี ารกําหนดในเรื่อ งนี้
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ข้อเสนอแนะให้มกี ารเปลี่ยนแปลงประการนี้จะทําให้ขอ้ กําหนดในร่างพระราชบัญญัตฯิ มีความสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่นๆ เช่น GDPR
ร่ า งพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลกํ า หนดว่ า ผู้ค วบคุ ม ข้อ มูล และผู้ป ระมวลผลข้อ มูล ต้อ งแจ้ง
รายละเอียดการติดต่ อเจ้าหน้ าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลทราบ และเจ้าของข้อมูลสามารถ
ติดต่อกับทัง้ ผูค้ วบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลในเรือ่ งเกีย่ วกับสิทธิของตนได้ ข้อกําหนดนี้อาจไม่เหมาะกับ
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลทีม่ ขี อ้ มูลอย่างจํากัดหรือไม่มขี อ้ มูลทีจ่ ะทําให้ทราบได้เลยว่าข้อมูลทีต่ นกําลังประมวลผลอยู่
นัน้ เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตของร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ และไม่ได้ตดิ ต่อ
หรือมีความสัมพันธ์กบั เจ้าของข้อมูล (เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์) หน้ าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลจึงควรมุ่งเน้นที่
การวางมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบให้เหมาะสมตามเหตุผลอันสมควร
อํานาจของคณะกรรมการ (มาตรา 8-18 และมาตรา 88) สํานั กงาน และคณะกรรมการผู้เชี่ ยวชาญ
(มาตรา 69-74)
บีเอสเอสเห็นเป็ นการสมควรอย่างยิง่ ทีป่ ระเทศไทยผลักดันการจัดตัง้ หน่ วยงานที่มอี ํานาจในเรื่องการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงหน่ วยงานเดียว เพื่อส่งเสริมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อกํากับดูแลการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่ า งไรก็ด ี บีเ อสเอมีค วามกัง วลที่บ ทบัญ ญัติบ างประการอาจเป็ น การให้อํ า นาจแก่ ค ณะกรรมการและ
คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญที่แต่งตัง้ ขึน้ ตามมาตรา 69 ไว้อย่างกว้างเกินไป ซึง่ รวมถึงอํานาจอันไม่มขี อ้ จํากัด
ของคณะกรรมการที่สามารถ “กําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการเกีย่ วกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี” (มาตรา 16(3))
นอกจากนี้ มาตรา 70(2) ยัง ให้อํ านาจอย่ า งไม่ จํากัด แก่ ค ณะกรรมการผู้เ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบหรือ
พิจารณา “การกระทําใดๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล” ของผูค้ วบคุมข้อมูลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูล รวมทัง้ ลูกจ้าง
หรือผู้รบั จ้างของผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อีกทัง้ มาตรา 73 ยังให้
อํานาจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการสังการให้
่
มกี ารส่งเอกสาร ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อวัตถุ ประสงค์ใ นการ
สอบสวนเรือ่ งทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียน แต่ครอบคลุมไปถึง “เรือ่ งอืน่ ใด” ทีค่ ณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญอาจเห็นสมควร
นอกเหนื อ ไปจากอํ า นาจในการตรวจสอบและเรื่อ งอื่น ๆ แล้ว บทบัญ ญัติใ นมาตรา 72 ยัง ให้อํ า นาจแก่
คณะกรรมการผู้เ ชี่ย วชาญในการลงโทษองค์ ก รต่ า งๆ หากพบว่ า องค์ก รเหล่ า นั น้ ปฏิบ ัติไ ม่ถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบ ซึง่ เป็ นบทลงโทษทีร่ ุนแรงและอาจไม่ได้สดั ส่วนกับความผิด โดยคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญสามารถ
ออกคําสังให้
่ (1) ดําเนินการแก้ไข หรือ (2) ห้ามกระทําการหรือให้กระทําการเพื่อระงับความเสียหายแก่เจ้าของ
ข้อมูล ทัง้ นี้ ถึงแม้การมีกลไกที่จะช่วยส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องตามกฎระเบียบนับเป็ นเรื่องทีส่ ําคัญยิง่
แต่บเี อสเอยังคงมีความกังวลว่าบทลงโทษของการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบตามที่เสนอนัน้ รุนแรงเกินไปและ
อาจนํ าไปสู่การนํ าข้อกําหนดนี้ไปใช้ในทางที่ผ ิดได้ ในขณะที่มาตรา 88 ให้อํานาจแก่ เลขาธิการสํานัก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างกว้าง โดยสามารถสังลงโทษปรั
่
บได้ แต่มาตราดังกล่าวกลับ
ไม่ได้ให้แนวทางว่ามีองค์ประกอบในเรือ่ งใดบ้างทีค่ วรต้องพิจารณาและมีเหตุบรรเทาโทษใดบ้าง
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จากการที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้แนวทางการปฏิบตั ิงานแก่ คณะกรรมการ สํานักงาน และคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญไว้อย่างจํากัด อีกทัง้ ยังไม่มบี ทบัญญัตทิ ่ชี ดั เจนเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าจะมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุล
อํ านาจอย่ างเหมาะสมและมีก ระบวนการที่ชอบด้ว ยกฎหมาย บีเ อสเอจึง มีค วามกัง วลว่ าคณะกรรมการ
สํานักงาน และคณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญอาจออกคําสังที
่ ก่ ว้างเกินไป หรือใช้บทลงโทษทีร่ ุนแรงเกินไป จนอาจ
ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ อผู้ควบคุมข้อมูล พนักงานของผู้ควบคุมข้อมูล และ/หรือผู้รบั จ้างของผู้ควบคุม
ข้อมูลได้
นอกจากนี้ นับเป็ นเรื่องทีส่ ําคัญยิง่ ที่มาตรการ แนวทาง หรือกฎระเบียบใดๆ ทีค่ ณะกรรมการจะนํ ามาใช้ผ่าน
การใช้อํานาจดังกล่าว ควรจะต้องมีความสอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ทิ ด่ี แี ละกรอบมาตรฐานทีส่ ากลยอมรับเท่าทีจ่ ะ
เป็ นไปได้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในทัวโลก
่
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั บาลต้องไม่กําหนดกฎระเบียบทีใ่ ช้
เฉพาะในประเทศในประการที่จะเป็ นการขัดขวางการลงทุนในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แต่ประการใด อีกทัง้ ยังอาจส่งผลเสียหายต่อความประสงค์ท่มี ุ่งคุม้ ครองความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหลายกรณี
การมีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจทีเ่ หมาะสมจะทําให้มนใจได้
ั่
ว่าจะมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ใิ นเชิง
พาณิชย์ท่อี งค์ก รต่ างๆ จะสามารถปฏิบตั ิต ามข้อ ร้อ งขอให้ส่ ง เอกสารหรือ ข้อมูล ตลอดจนการสอบสวนได้
นอกจากนี้ ควรมีช่องทางที่เหมาะสมและชัดเจนสําหรับองค์กรต่ างๆ ให้สามารถขอให้มกี ารทบทวนคําสังให้
่
เปิ ดเผยเอกสาร รวมถึงช่องทางในการอุทธรณ์คําสังที
่ ่ไม่มเี หตุผลอันสมควร อย่างเช่นกรอบและวิธปี ฏิบตั ใิ น
การใช้อํานาจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามบัญชีแนบท้าย 9 แห่งกฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
บีเอสเอขอเรียนเสนอว่า ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยควรมีมาตรการป้ องกันเพื่อให้
การใช้อํานาจรัฐเป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล และกระบวนการที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย รวมถึงในมาตรา 16, 70, 73 และ 88 โดยไม่กระทบต่ อการคุ้มครองประโยชน์ โดยชอบด้ว ย
กฎหมายเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรการป้ องกันทีส่ ามารถกระทําได้ เช่น การกําหนดหลักเกณฑ์อย่างจํากัดและมีความเข้มงวดสําหรับกรณีท่ี
สามารถใช้อํ า นาจได้ โดยร่ า งพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลควรมีช่ อ งทางให้ผู้ค วบคุ มข้อ มูล
ตลอดจนพนักงานและผูร้ บั จ้างของผูค้ วบคุมข้อมูล สามารถอุทธรณ์คาํ วินิจฉัยและคําสังได้
่ และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ควรมีกลไกให้สามารถตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคําวินิจฉัยได้ นอกจากนี้ เพื่อให้มกี ระบวนการ
ทีเ่ ปิ ดเผยและโปร่งใสในการกําหนดมาตรการหรือวิธกี าร และในการออกประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวทาง จึง
เป็ นการสมควรที่ค ณะกรรมการจะขอรับ ฟั ง ความเห็ น จากผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย และพิจ ารณาความเห็น ของ
ภาคอุตสาหกรรมด้วย
นอกจากนี้ บีเอสเอขอเรียนเสนอให้เพิม่ หลักเกณฑ์ในมาตรา 88 สําหรับวิธกี ารทีเ่ ลขานุการจะกําหนดโทษปรับ
และโทษอื่นๆ และเหตุบรรเทาโทษ
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ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา (มาตรา 75-79)
เอ. ความรับผิดทางแพ่ง
มาตรา 75 เป็ นการกําหนดความรับผิดโดยเด็ดขาดโดยไม่พจิ ารณาถึงกรณีท่กี ระทําการไปโดยมีเหตุ ผลอัน
สมควรหรือเพื่อบรรเทาความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
นอกจากนี้ การชดใช้ค วามเสียหายตามที่กํ าหนดไว้ใ นร่ า งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองข้อ มูล ส่ว นบุค คลนี้ ไ ม่
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีใ่ ดในโลก รวมถึง GDPR ผูป้ ระมวลผลข้อมูล
ไม่ค วรมีค วามรับผิด ต่ อ เจ้าของข้อมูล เว้นแต่ ใ นกรณีท่ีผู้ประมวลผลข้อ มูลกระทําขัด กับคําสังอั
่ นชอบด้วย
กฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล โดยทัวไปแล้
่
วผูป้ ระมวลผลข้อมูลจะไม่ตอ้ งตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การ
ใช้ หรือการเปิ ดเผยข้อมุลส่วนบุคคล และมีขอ้ มูลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มขี อ้ มูลเลยสําหรับการตัดสินใจในเรื่อง
เหล่านี้ ด้วยเหตุน้ี ผูป้ ระมวลผลข้อมูลจึงไม่ควรมีความรับผิดในการชดใช้ความเสียหายเช่นเดียวกับผูค้ วบคุม
ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
นอกเหนือจากการแก้ไขเพิม่ เติมทีเ่ รียนเสนอข้างต้นในข้อ 1(II) ของหนังสือนี้ ทีไ่ ด้เสนอให้ตดั ส่วนทีก่ ล่าวถึง “ผู้
ประมวลผลข้อมูล” ในมาตรา 75 และ 76 ออกไปแล้วนัน้ บีเอสเอขอเรียนให้แก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัติน้ีให้
สอดคล้องกับ GDPR กล่าวคือ ผูป้ ระมวลผลข้อมูลจะมีความรับผิดต่อความเสียหายทีเ่ กิดจากการประมวลผล
ข้อมูลเฉพาะในกรณีทก่ี ารประมวลผลข้อมูลนัน้ ไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
นอกจากนี้ มาตรา 76 ควรมีหลักเกณฑ์ทโ่ี ปร่งใสยิง่ ขึน้ ในการกําหนดโทษทางปกครอง เช่น โดยการกําหนดให้
มีขอ้ พิจารณาตามข้อ 83 ของ GDPR ร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั ให้อํานาจศาล
อย่างกว้างขวางโดยไม่มหี ลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจนทีจ่ ะช่วยเป็ นแนวทางในการใช้ดุลพินิจของศาลอย่างยุตธิ รรมและ
โปร่งใสแต่อย่างใด
อีก ทัง้ เป็ นการเหมาะสมที่จ ะกํ าหนดให้มปี ั จ จัยเพิ่มเติมที่อ าจปกป้ อ งผู้ค วบคุ ม ข้อ มูล จากความรับผิด โดย
เด็ดขาด โดยบีเอสเอขอเรียนเสนอให้แก้ไขมาตรา 75 และ 76 ดังนี้
มาตรา 75
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้ อ มูลส่ วนบุคคล ซึง่ ดําเนินการใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลส่วน
บุ ค คลอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรือ ไม่ปฏิบตั ิต ามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัติน้ ี ทําให้เ กิด ความเสียหายต่ อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ การนัน้ แก่ เจ้าของข้อ มูลส่ว นบุคคล ไม่ว่าการ
ดําเนินการนัน้ จะเกิดจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่กต็ าม เว้นแต่ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ จะพิสจู น์หรือแสดงให้เห็นได้ว่า
...
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(3)
เป็ นการกระทําการไปโดยมีเหตุผลอันสมควรหรือเพือ่ บรรเทาความเสี ยหายที อ่ าจ
เกิ ดขึ้นต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึง่ ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้จ่าย
ไปตามความจําเป็ นในการป้ องกันความเสียหายทีก่ ําลังจะเกิดขึ้นหรือระงับความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นแล้วด้วย
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต้องรับผิ ดต่อความเสียหายทีเ่ กิ ดจากการประมวลผลข้อมูลก็ต่อเมือ่
ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ปฏิ บตั ิ หน้ าทีข่ องตนตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 76
ให้ศาลมีอํานาจสังให้
่ ผคู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เพือ่ การลงโทษเพิม่ ขึ้น. . . ผลประโยชน์ทผี ่ ูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ได้รบั สถานะทางการเงินของผู้ควบคุ มข้อ มูลส่ว นบุค คลหรื อ ผู้ป ระมวลผลข้ อ มูลส่ ว นบุค คล การทีผ่ ู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้บรรเทาความเสียหายทีเ่ กิดขึ้น หรือการที ่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายด้วย
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ ี . . .รู้ตวั ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ อ้ งรับผิด. . .
บี.

ความรับผิดทางอาญา

บีเอสเอมีความกังวลอย่างยิง่ ที่ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีบทกําหนดโทษอาญา รวมถึง
ความรับผิด อาญาของบุ ค คลธรรมดา สําหรับการกระทําที่ขดั ต่ อ กฎหมายนี้ สําหรับกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว โทษอาญาไม่ได้มบี ทบาททีเ่ ป็ นประโยชน์แต่อย่างใด แม้ในบางประเทศจะมีการ
กําหนดโทษอาญาเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่ทางปฏิบตั ขิ องสากล ทางแก้ไขเยียวยาดังกล่าวจึงเกินสัดส่วนกับความ
เสีย่ งทีก่ ล่าวไว้ในกรอบกฎหมายด้านการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อกําหนดส่วนทีเ่ ป็ นกฎหมายสารบัญญัตใิ นร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนค่าสินไหม
ทดแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินและทางแก้ไขเยียวยาเพื่อควบคุมการกระทํา ผ่านทางกระบวนการทางปกครองหรือทาง
แพ่งนัน้ ก็เป็ นการเพียงพอแล้วสําหรับการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของบุคคล ในทางตรงข้าม ความเสีย่ งว่าจะ
มีความรับผิดทางอาญาอาจทําให้บริษทั ต่ างๆ ไม่กล้าดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลแม้จะเป็ นการดําเนินการที่ม ี
ประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม ดังที่เรียนไว้ในส่วนถัดไปในหนังสือนี้ นอกจากนี้ ความรับผิด
ทางอาญาตามกฎหมายนี้มมี าตรฐานตํ่าเกินควร โดยในมาตรา 77 วรรคหนึ่ ง ได้กําหนดโทษอาญาสําหรับการ
ไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัตนิ ้ีตามมาตราที่ระบุไว้เพียงแค่โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อ่ืนเกิด
ความเสียหาย เสียชื่อเสียง เป็ นต้น
นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติน้ีมบี ทกําหนดโทษอาญาแก่ บุคคลธรรมดาในมาตรา 78 สําหรับ “ผู้ใดล่วงรู้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ นื ่ เนือ่ งจากการปฏิบตั หิ น้ าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ถ้าผูน้ นั ้ นําไปเปิ ดเผยแก่ผอู้ นื ่ ” และ
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ในมาตรา 79 ในกรณีท่ี “ผูก้ ระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้.ี . . ถ้าการกระทําความผิด . . . นัน้ เกิดจากการ
สังการหรื
่
อการกระทําของกรรมการหรือผู้จดั การ หรือบุคคลใด. . .ผู้นัน้ ต้องรับโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัติไว้สาหรับ
ความผิดนัน้ ๆ ด้วย” ซึง่ เป็ นบทบัญญัตทิ น่ี ่ ากังวลเป็ นอย่างยิง่
การกําหนดให้ “บุคคลใด” มีความรับผิดเป็ นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการปฏิบตั ใิ นการ
คุ้มครองข้อมูล และจัด การข้อ มูล ตัวอย่างเช่น การกระทําความผิดเกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิห น้ าที่ใ นการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลทีไ่ ม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 24 นัน้ บุคคลทีอ่ าจเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบตั ิ
หน้าทีด่ งั กล่าวอาจมีจาํ นวนมากมาย ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีห่ ลากหลายและอาจอยู่ในหลายประเทศ ซึง่
บทบัญญัตนิ ้จี ะทําให้บุคคลมากมายทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบเพียงเล็กน้อยจะต้องมีความผิดไปด้วย ด้วยเหตุน้ี
ผู้ท่คี วรมีความรับผิดสําหรับการกระทําความผิดนี้จงึ ได้แก่บริษทั ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ค่าปรับที่มจี ํานวนสูงที่
กํ าหนดต่ อ บริษัท และความเสี่ยงอื่นๆ จากการไม่ ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย เช่ น เสียชื่อ เสียงและธุ รกิจ ได้ ร บั
ผลกระทบ ก็เป็ นการเพียงพอแล้วที่จะทําให้บริษัทต่ างๆ ห้ามพนักงานของตนมิให้ละเมิดนโยบายต่ างๆ ที่
บริษทั ต้องมีเพื่อให้แน่ ใจได้ว่ามีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อเสนอแนะ
ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอเห็นเป็ นเรือ่ งจําเป็ นทีจ่ ะต้องตัดบทบัญญัตทิ ก่ี ําหนดความรับผิดทางอาญาสําหรับการกระทํา
ทีข่ ดั ต่อร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้โดยการตัดมาตรา 77-79 ออกไปทัง้ มาตรา
ขอบเขตพื้นที่ที่บงั คับใช้ร่างพระราชบัญญัติค้มุ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 5)
มาตรา 5 ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มกี ารแก้ไขให้ครอบคลุมถึงการกระทําของผู้
ควบคุมข้อมูลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลทีอ่ ยู่ “นอกราชอาณาจักร” ด้วย สําหรับกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับ “การเสนอ
สินค้าหรือบริการ” และ “การเฝ้ าติดตามพฤติกรรม” ของเจ้าของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร บีเอสเอเห็นว่าควร
จํากัดขอบเขตของร่างพระราชบัญญัตนิ ้ีไว้เพียงนิตบิ ุคคลหรือกิจกรรมที่มคี วามเกี่ยวข้องใกล้ชดิ อย่างเพียงพอ
กับประเทศไทยเพื่อให้แน่ ใจว่าจะสามารถบังคับตามคําสังต่
่ อนิตบิ ุคคลต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บีเ อสเอขอเรียนเสนอให้จํากัด ขอบเขตการบัง คับใช้ก ฎหมายการคุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลนี้ ไ ว้เ พีย งการ
ประมวลผลข้อ มูลที่ก ระทําโดยบุ คคลธรรมดาหรือนิ ติบุค คล ไม่ว่ าเป็ นหน่ ว ยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมี
เงือ่ นไขว่า (1) การกระทํานัน้ มุง่ เป้ าไปทีผ่ ทู้ อ่ี ยูใ่ นประเทศไทยโดยเฉพาะ (2) ข้อมูลส่วนบุคคลทีป่ ระมวลผลนัน้
จงใจเก็บรวบรวมมาจากเจ้าของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยในขณะทีม่ กี ารเก็บรวบรวม และ (3) การเก็บรวบรวม
นัน้ กระทําโดยนิตบิ ุคคลที่จดั ตัง้ ขึ้นในประเทศไทยและมีความพร้อมที่จะดําเนินการในเรื่องนี้เพื่อให้สามารถ
ดําเนินกิจกรรมได้อ ย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ หรือนิติบุคคลที่ต้องปฏิบตั ิต ามกฎหมายไทยโดยอาศัย
กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ โดยมาตรฐานนี้ การทีส่ ามารถเข้าเว็บไซต์หนึ่งๆ ได้ในประเทศไทยหรือการ
ใช้ภาษาไทยเพียงเท่านัน้ จึงไม่เพียงพอทีจ่ ะนําไปสู่การบังคับใช้พระราชบัญญัตนิ ้ี
บทเฉพาะกาล (มาตรา 2)
เป็ นเรื่องสําคัญยิง่ ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีต้องไม่มผี ลย้อนหลังและต้องให้ระยะเวลาตามสมควรระหว่างวันที่ต รา
กฎหมายขึน้ กับวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ บุคคลธรรมดา ธุรกิจ และรัฐบาลจะได้รบั ประโยชน์จากช่วงเปลีย่ นผ่านทีเ่ ป็ น
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ระบบซึง่ ไม่ทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันต่อการปฏิบตั แิ ละความเสีย่ ง อีกทัง้ ไม่ทําให้องค์กรต้องเร่ง
ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนัน้ ในทางปฏิบตั ิเนื่องจากเกรงว่าจะได้รบั โทษ ในร่างพระราชบัญญัติฉบับปั จจุบนั
มาตรา 2 ระบุ ว่ ากฎหมายนี้ จะใช้บงั คับเมื่อ พ้นกํ าหนดหนึ่งร้อ ยแปดสิบวันนับแต่ ว นั ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษาเป็ นต้นไป ซึ่งระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนัน้ เป็ นระยะเวลาที่ส นั ้ เป็ นอย่างยิง่ และไม่เพียงพอให้
องค์กรต่างๆ ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตนิ ้ีได้ นอกจากนี้ยงั ไม่สอดคล้องกับวิธปี ฏิบตั ขิ องสากล
อีกด้วย โดยในประเทศหรือเขตปกครองอื่นๆ จะกําหนดช่วงเปลีย่ นผ่านไว้ทส่ี องปี ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอจึงขอ
เรียนเสนอให้มาตรา 2 กําหนดระยะเวลาเป็ น ไม่น้อยกว่าสองปี
บทสรุป
บีเอสเอขอแสดงความชื่นชมที่สภานิตบิ ญ
ั ญัตจิ ดั ทํากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามทันสมัยเพื่อ
คุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของพลเมืองไทย การร่างกฎหมายอย่างเหมาะสมจะสามารถนํ าไปสู่การบังคับสิทธิ
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ด้วยเหตุน้ี บีเอสเอจึงขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น
อย่างถีถ่ ว้ นเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทุกฝ่ าย
บีเอสเอยินดีจะหารือกับท่านหรือผูแ้ ทนของท่านในเรื่องนี้เพิม่ เติมได้ทุกเมื่อ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือความเห็น
ประการใด กรุณ าติด ต่ อ นางสาววารุณี รัชตพัฒนากุล ผู้จดั การประจําประเทศไทยแห่ งบีเอสเอ ได้ ที่
varuneer@bsa.org หรือที่หมายเลข +668-1840-0591
บีเอสเอขอขอบพระคุณทีท่ ่านสละเวลาพิจารณาในเรือ่ งนี้
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